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FIGURA  1                   FIGURA  2   
Afastamento horizontal e vertical                                                                       Afastamento horizontal entre os 

              entre os condutores e o muro                                                                                condutores e a cimalha ou  
                                                                                                                                             o telhado das edificações 
 
 
 

     
FIGURA  3   FIGURA  4    FIGURA  5 
Afastamento vertical entre os condutores                        Afastamento horizontal entre os condutores 

e o piso da sacada, terraço ou janela das edificações             e o piso da sacada, terraço ou janela das edificações. 
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   FIGURA  6     FIGURA  7 

  Afastamento horizontal entre os     Afastamento horizontal entre os 
condutores e a parede das edificações   condutores e as placas de publicidade 

 
 
 

AFASTAMENTOS MÍNIMOS(cm) 

FIGURA 
N.º 

PRIMÁRIO SECUNDÁRIO 

13,8kV 34,5kV 

A C A C B D 

1 300 100 320 120 250 50 

2  100  120  100 

3 100  120  50  

4 300  320  250  

5  150  170  120 

6  100  120  100 

7  150  170  120 

OBS.: 

 
1. Estes afastamentos estão compatíveis com a  Norma ABNT NBR 15688:2012 e se aplicam a partes energizadas 

(condutores, jampes, chaves fusíveis, etc.) em relação a edificações quando as redes são apoiadas em postes. 
 
2. Se os afastamentos das figuras 3 e 4 não puderem ser atendidos, então exige-se os da figura 5. 
 
3. Se os afastamentos das figuras 3 e 4 forem iguais ou maiores, então não se exigem os afastamentos da figura 5, 

porém os da figura 6 devem ser mantidos. 
 
4. Na estrutura normal, a fim de se atender os afastamentos horizontais indicados nesta NTC, admite-se o 

deslocamento do isolador, transformando-a em estrutura “meio-beco”. 
 
5. Para atender o afastamento “D” das figuras 1, 2, 5, 6 e 7, pode ser usado o afastador de armação secundária 

NTC 811 592. 
 
6. Se não for possível manter os afastamentos mínimos prescritos nesta NTC, devem ser adotadas soluções 

específicas para evitar o contato acidental nos condutores das redes primária e/ou secundária por pessoas em 
janelas, sacadas, telhados e cimalhas, utilizando, na medida do possível, os materiais padronizados na NTC. 


