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ASSUNTO:	  Câmara Municipal de Vagos instala sistemas para redução de consumo de 
energia elétrica  

A Câmara Municipal de Vagos, na prossecução de medidas de redução de consumos de 
energia elétrica e aumento de eficiência energética nas suas instalações, irá proceder à 
instalação de sistemas de correção de fator de potência (F.P.) nos edifícios onde se verifica o 
consumo de energia reativa.  

Em instalações de grande potência instalada, como o Pavilhão e Piscina Municipal, a fatura de 
energia elétrica, de acordo com o contrato com o fornecedor de energia elétrica e legislação 
em vigor, tem um custo associado ao consumo de energia reativa, tanto maior quanto mais 
baixo for o F.P. da instalação elétrica.  

Principalmente por isto, mas também por outras importantes razões, surge a necessidade de 
corrigir o F.P. da instalação.  

A correção é uma técnica que, melhorando o F.P., reduzindo ou eliminando a circulação de 
energia reativa, permite a utilização racional da energia, realizando importantes poupanças 
económicas e importantes melhoramentos técnicos.  

A forma mais comum de correção de F.P. é através da introdução de baterias de 
condensadores na instalação. O condensador é um dispositivo que, depois de dimensionado à 
potência mais adequada, fornece energia reativa sem recorrer a uma central elétrica. Se o 
condensador fornecer a potência reativa necessária para o funcionamento do motor, a central 
elétrica apenas fornece a potência ativa, evitando assim perdas, e diminuindo os encargos com 
a energia elétrica da instalação.  

Em termos de custos, o investimento num equipamento para correção de F.P. assume um 
montante que é recuperado num prazo relativamente curto (dependendo da instalação), por 
norma inferior a um ano, através da poupança gerada com os menores encargos com a fatura 
da energia elétrica.  

As vantagens económicas são tanto mais importantes quanto maior é o consumo de energia 
elétrica.  

 


