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1 - OBJETIVO/DADOS DA EDIFICAÇÃO

Este laudo tem como objetivo principal avaliar e descrever as condições das
instalações elétricas do Teatro Capitólio no município de Varginha - MG, com base na
adequação as normas vigentes e atendimento principalmente da demanda dos usuários e
segurança de todos envolvidos.
Metodologia aplicada: Utilização de imagens, uso da norma NBR 5410, ND 5.1
CEMIG(Norma de distribuição de uso individual), Resolução 414/2000 ANEEL e experiência
profissional para descrever a situação da instalação e, consequentemente, o parecer técnico
sobre a mesma.

Figura 1 – Vista Frontal “Teatro Capitólio ” no município de Varginha- MG
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2 – HISTÓRICO

O Teatro foi idealizado pelo industrial José Navarra. De estilo eclético, foi construído
pelos irmãos Antônio e Celestino Pires, cuja planta levantada pelo engenheiro Frisoti
Agostini, foi modificada a pedido da empresa. A decoração da fachada e do interior é
atribuída ao italiano Alexandre Valatti. O nome do teatro foi escolhido através de votação
popular. Foi fundado em 1927 e de lá pra cá sofreu nos últimos anos, restauração e
revitalização em seu interior. O funcionamento da energia elétrica é uma preocupação
importante da

Fundação cultural do município de Varginha-MG, alegando instalações

elétricas precárias, necessitariam de laudos comprobatórios e de melhorias nas mesmas.

3- FUNDAMENTAÇÃO LEGAL


RESOLUÇÃO 414/2000 - ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica)



ND 5.1- NORMA DE DISTRIBUIÇÃO DE USO INDIVIDUAL CEMIG



NBR 5410 - Instalações elétricas em baixa tensão
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4- FUNDAMENTAÇÃO TEMÁTICA

Considerando os item as seguir que tratam da norma N.D 5.1(Norma de distribuição da
CEMIG) e se aplicam perfeitamente às instalações do Teatro:
2.2.1 Para atendimento à demanda superior a 95 e menor ou igual a 304kVA em local
atendido por rede aérea, o ramal de ligação deve ser subterrâneo (Este é o caso do Teatro
Capitólio)
3.5 Carga instalada: Soma das potências nominais dos equipamentos elétricos instalados na
unidade consumidora, em condições de entrar em funcionamento, expressa em quilowatts
(kW).
3.9 Demanda : Média das potências ativas ou reativas, solicitadas ao sistema elétrico pela
parcela da carga instalada em operação na unidade consumidora, durante um intervalo de
tempo específico, expressa em kVA.
3.25 Ponto de Entrega : É o ponto até o qual a Cemig se obriga a fornecer energia elétrica,
com participação nos investimentos necessários, bem como, responsabilizando-se pela
execução dos serviços de operação e de manutenção do sistema, não sendo necessariamente o
ponto de medição. Portanto é o ponto de conexão do sistema elétrico da Cemig (ramal de
ligação) com as instalações elétricas da unidade consumidora (ramal de entrada)
5.1.6 Atendimento tipo F - Abrange as unidades consumidoras individuais atendidas por redes
de distribuição secundárias trifásicas (127/220V) com carga instalada superior a 75kW e
demanda até 304kVA da qual não constem as cargas vetadas para o fornecimento tipo C e que
optem por atendimento em baixa tensão. O pedido do consumidor deve ser por escrito.

Considerando que a CEMIG, após a definição do tipo de atendimento, irá gerar um pedido de
estudo de rede. O consumidor deve aguardar os resultados, para somente após solicitar a
vistoria do padrão de energia e consequentemente a ligação da unidade consumidora.
Considerando o item 8- da ND 5.1 ,onde há a possibilidade do aumento de carga ser solicitado
pelo cliente, alterando o disjuntor geral e o cabeamento de entrada de sua
residência/estabelecimento comercial para valores maiores e desejados em virtude do
aumento de sua demanda interna. Procedimento este, feito através de formulário específico
para análise de carga/rede.
Considerando o Art 135 da seção II do capítulo XIII “ Do aumento de carga” da resolução
414/200 da ANEEL, ressaltando que o consumidor deve submeter previamente à apreciação
da distribuidora o aumento da carga ou da geração instalada que exigir a elevação da potência
injetada ou da potência demandada, com vistas à verificação da necessidade de adequação do
sistema elétrico, observados os procedimentos dispostos nesta Resolução.
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12.1.2 Demanda maior que 95kVA e menor ou igual a 304kVA, o atendimento será através
de ramal de ligação e de entrada subterrânea com ponto de entrega na caixa de inspeção
localizada no passeio público e instalada na divisa com a propriedade particular.

15.1No caso de mudança de local ou corte para conserto do padrão de entrada com carga
instalada superior a 75kW e demanda menor ou igual a 304kVA é necessária a apresentação
do Formulário para Solicitação de Análise de Rede –Ligação Nova/Aumento de Carga
preenchido bem como a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) pelo projeto.

Considerando os direitos do consumidor segundo a ANEEL em seus itens 1,15 e 17
1- Fornecimento de energia elétrica a todos os consumidores com qualidade e

continuidade asseguradas;
15- Está assegurado o ressarcimento por danos ocasionados em virtude do fornecimento
de energia elétrica;
17- Os consumidores que façam uso de equipamentos vitais à preservação da vida
humana, que dependem de eletricidade, deverão ser avisados sobre interrupções
programadas, com antecedência mínima de 5 dias úteis;

5- ANÁLISE TÉCNICA
Foi realizado uma visita técnica nas instalações elétricas, através de inspeção visual e análise
das cargas elétricas e possíveis implementações futuras como por exemplo existência de ar
condicionado no interior da edificação. Abaixo, foi elucidado as fotos com comentários
técnicos pertinentes e soluções para a adequação as normas vigentes e a demanda.
Situação atual

Recomendação/comentários
- Chave Fusível tripolar Geral 315A
- Falta Manopla de acionamento
- Desacordo com a norma vigente
- Recomendação: Trocar todo o conjunto por
disjuntor geral de caixa moldada em caixa
CM9 ou CM18 com barramento de cobre.
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Situação atual

Recomendação/comentários

- Chave fusível Tripolar 315 A
- Necessidade de trocar por disjuntor caixa
moldada
- Fora da norma NR-10 e NBR 5410
- Caixa sem cadeado de proteção
- Ausência de proteção contra as partes
vivas da instalação (Perigo iminente!)
- Trocar painel principal pelo conjunto
CM-18 elucidado no projeto elétrico de
entrada.

- Frente Teatro Capitólio
- Entrada energia Subterrânea
- Necessidade de troca cabeamento
subterrâneo em virtude da implementação
do sistema de climatização no teatro
futuramente.
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Situação atual

Recomendação/comentários
- Painel geral Localizado 3° andar
- Painel Sem proteção
barramento energizado

contra

o

- Possui componentes e equipamentos em
desuso a mais de 15 anos , tais como
fusíveis rolha, chave fusível e TC de
monitoramento;

- Recomendação: Trocar os painéis
existentes no 3° andar por somente 1
painel geral , sendo este compatível com a
norma vigente e de fácil operação;
- Ausência de DPS (Dispositivo de
proteção contra surtos elétricos);

- Painel geral Localizado 3° andar
Detalhe
na
parte
superior,
monitoramento através de equipamentos
analógicos (antigo);
- Troca deste quadro e dos demais por
somente um que abrange todos os
circuitos do Teatro Capitólio.
- Falta de identificação do quadro,
mostrando
qual
circuito
e
sua
funcionalidade;
- Ausência de DPS (Dispositivo de
proteção contra surtos elétricos);
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Situação atual

Recomendação/comentários

- Quadro geral de Dimerização do palco;
- Quadro totalmente em conformidade com
as normas vigentes;
- Recomendação: realocar este quadro para
dentro do quadro único em lugar específico.
Com isso a sala do 3° andar terá mais espaço;

- Quadro de circuitos no 3° andar;
- Disjuntores Nema antigos (realizar troca
por din);
- Quadro comprometido e sem barramento
- Recomendação: Eliminar o quadro e
implementar este dentro do quadro único que
será alocado no 3° andar em lugar específico
- Ausência de DPS (Dispositivo de proteção
contra surtos elétricos);
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Situação atual

Recomendação/comentários
-Quadro No Foyer trifásico
- Disjuntores Nema forma de uso e de
norma
- Trocar por um quadro trifásico com
barramento para 28 disjuntores din com
disjuntor geral de 40A
- Falta de sinalização e marcação do
quadro da maneira correta com as
etiquetas pertinentes conforme norma;
- Ausência de DPS (Dispositivo de
proteção contra surtos elétricos);

- Painel fora de norma localizado no
palco;
- Falta de proteção contra partes vivas
- Localização corredor do teatro no
subsolo;
-Ausência de DPS (Dispositivo
proteção contra surtos elétricos);

de

- Recomendação : Trocar por um quadro
trifásico para 22 disjuntores din com
barramento e com proteção de acrílico
para as partes vivas e com DPS adequado.
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Situação atual

Recomendação/comentários

Quadro FC dentro do palco;
- Responsável pelo acionamento das
cortinas e da movimentação vertical
da iluminação;

-Quadro totalmente conforme com as
normas vigentes;
- Sem necessidade de remanejamento
ou mudança;

Engenheiro Eletricista: Thiago Cornélio da Fonseca – CREA-MG 128746/D
Rua Joaquim Camilo Tavares , 420 Campos Elíseos/Varginha-MG - Cel: (35)99146-2694

12

6 – CONCLUSÃO

Diante do exposto, com base na análise feita na instalação elétrica do Teatro Capitólio
no município de Varginha – MG, analisando todos os fatos sendo apresentado situações e
legislações na fundamentação temática, embasado em normas atuais vigentes, afirmando que
no local alguns itens são essenciais para o pronto restabelecimento do funcionamento
adequado das instalações elétricas, a saber:

 Necessidade de alteração de carga da instalação atual (Trifásico 315 A para trifásico
em baixa tensão 500A já contemplando a implementação futura da carga elétrica do
sistema de ar condicionado);
 Necessidade de Balanceamento de cargas pelo Eletricista;
 Consumo condizente com a carga instalada apresentada na edificação;
 Como forma alternativa de suprimento de energia, buscar o atendimento através da
energia fotovoltaica, haja visto que, para o custo do consumo existente, esta torna-se
viável; Analisando a conta energia do teatro (média mensal 500 Kwh) pode-se colocar
uma usina de 4,02 KWp, sendo utilizado 12 placas solares de 335 W no telhado do
teatro e um inversor de frequência marca fronius 4.0-1 de 4 KW para o sistema;
 Trocar os 3 quadros existentes no 3° andar por apenas um único quadro geral de baixa
tensão conforme projeto elétrico geral de entrada e de melhoria cujas dimensões são
1800x800x600mm auto portante;
 Através de um eletricista, verificar a situação dos cabeamentos internos no tocante a
isolação e qualidade, e se há a necessidade de troca ou substituição dos mesmos;

Varginha, 22 de Maio de 2019

_________________________________________________________
Thiago Cornélio da Fonseca – Eng. Eletricista - CREA-MG - 128746/D
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