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1. OBJETIVOS 

Esta Norma padroniza as estruturas para redes de distribuição aérea de energia elétrica com cabos multiplexados 

autossustentados para sistemas de até 36,2 kV. 

2. ÂMBITO 

Diretorias Empresas DME e Gerência de projetos e construções elétricas. 

3. CONCEITOS 

3.1. Cabo multiplexado autossustentável (pré-reunido): Cabo constituído por condutores-fase com isolação sólida 

extrudada, dispostos helicoidalmente em torno de um elemento de sustentação.  

3.2. Elemento de sustentação: Cabo destinado a sustentar mecanicamente os condutores-fase reunidos de forma 

helicoidal em sua volta, podendo exercer também a função de neutro do sistema. 

3.3. Rede isolada: Rede de distribuição de energia elétrica que utiliza cabo multiplexado autossustentado fixado no 

poste por meio de ferragens e acessórios.  

 

4. NORMAS APLICÁVEIS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

ABNT NBR 6535:2005, Sinalização de linhas aéreas de transmissão de energia elétrica com vistas à segurança da 

inspeção aérea; 

ABNT NBR 7276:2005, Sinalização de advertência em linhas aéreas de transmissão de energia elétrica – Procedimento; 

ABNT NBR 8159:2017, Ferragens eletrotécnicas para redes aéreas de distribuição de energia elétrica — Padronização; 

ABNT NBR 8451-2:2020, Postes de concreto armado e protendido para redes de distribuição e de transmissão de 

energia elétrica - Parte 2: Padronização de postes para redes de distribuição de energia elétrica; 

ABNT NBR 9024:2009, Cabos de potência multiplexados auto-sustentados com isolação extrudada de XLPE para 

tensões de 10 kV a 35 kV com cobertura - Requisitos de desempenho; 

ABNT NBR 9314:2006, Emendas e terminais para cabos de potência com isolação para tensões de 3,6/6 kV a 27/35 kV; 

ABNT NBR 9511:2019, Cabos elétricos — Raios mínimos de curvatura para instalação e diâmetros mínimos de núcleos 

de carretéis para acondicionamento; 

ABNT NBR 11835:1991, Acessórios isolados desconectáveis para cabos de potência para tensões de 15 kV a 35 kV – 

Especificação; 

ABNT NBR 15237:2005, Esfera de sinalização diurna para linhas aéreas de transmissão de energia elétrica – 

Especificação; 

ABNT NBR 15238:2005, Sistema de sinalização para linhas aéreas de transmissão de energia elétrica; 

ABNT NBR 15992:2013, Redes de distribuição aérea de energia elétrica com cabos cobertos fixados em espaçadores 

para tensões até 36,2 kV; 

ABNT NBR 16202:2013, Postes de eucalipto preservado para redes de distribuição elétrica — Requisitos; 

ABNT NBR 16527:2016, Aterramento para sistemas de distribuição; 

ABNT NBR 16615:2018, Redes de distribuição aérea de energia elétrica com cabos multiplexados autossustentados. 

 

5. INSTRUÇÕES GERAIS / PROCEDIMENTOS 
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5.1. Condições gerais 

5.1.1. As montagens apresentadas nesta Norma são aquelas mais comumente utilizadas. Entretanto, outros arranjos 

podem ser previstos, desde que observadas as distâncias mínimas definidas na Seção 5.2  

5.1.2. As figuras apresentadas nesta Norma são orientativas. Na montagem das estruturas, deve-se utilizar os materiais 

ou equipamentos de acordo com as características mecânicas e elétricas da rede a ser construída. 

5.1.3. Não constam na lista de materiais as quantidades de materiais correspondentes às estruturas indicadas como 

alternativas.  

5.1.4. Na codificação (designação) das estruturas de rede multiplexadas devem ser adotadas as regras apresentadas 

em 5.1.4.1 a 5.1.4.6.  

5.1.4.1. Nas estruturas básicas da rede primária isolada: indicar a sigla PI (primária isolada) seguindo da 

numeração 1 (tangente), 2 (deflexões), 3 (uma ancoragem de rede) ou 4 (duas ancoragens de rede) 

5.1.4.2. Nas estruturas básicas da rede secundária isolada: indicar a sigla SI (secundária isolada) seguida da 

numeração 1 (tangente), 3 (uma ancoragem de rede) ou 4 (duas ancoragens de rede).  

5.1.4.3. Estruturas montadas em níveis diferentes: indicar as montagens separadas por traço, na seguinte 

ordem, 1º nível-2º nível. Exemplo: PI3-PI3.  

5.1.4.4. Estruturas montadas no mesmo nível e do mesmo lado: indicar somente a primeira montagem com a 

sigla PI ou SI e separá-las com um ponto. Exemplo: SI1.3.  

5.1.4.5. Estruturas montadas no mesmo nível e em lados opostos: indicar as duas montagens com a sigla PI 

ou SI e separá-las com um ponto. Exemplo: SI1.SI3. 

5.1.4.6. Estruturas com chave-fusível (CF), seccionador unipolar (SU), transformador (TR), transformador 

autoprotegido (TR AP), para-raios (PR), indicar após a montagem a sigla do equipamento separado 

por um espaço. Para os acessórios desconectáveis, adotar a nomenclatura definida na ABNT NBR 

11835:1991. Exemplo: PI3 TR e PI3 TR AP TDR. 

5.1.5. As distâncias dos condutores ao solo referem-se às alturas mínimas nas condições de flecha máxima, conforme 

Figura 5.  

5.1.6. A utilização de arruelas tem como objetivo evitar que a cabeça do parafuso ou porca entre em contato com o 

material não metálico.  

5.1.7. Em rede urbana, recomenda-se que o vão máximo seja de 40 m. Em redes ou rurais, podem ser projetados vãos 

maiores mediante análise específica.  

5.1.8. Os estatais devem ser normalmente interligados ao elemento de sustentação e aterrados, conforme Seção 5.9.  

5.1.9.  Os circuitos múltiplos podem ser instalados em níveis ou em ambos os lados do poste, obedecendo-se aos 

afastamentos mínimos previstos na Figura 2.  

5.1.10. É recomendável projetar estrutura PI4 a cada 300 m de rede no máximo visando assegurar maior confiabilidade 

ao projeto mecânico da rede, além de facilitar a construção e eventual substituição dos cabos multiplexados.  

5.1.11. Qualquer trabalho em redes de distribuição de energia elétrica deve obedecer aos requisitos estabelecidos na 

legislação vigente.  

5.1.12. Durante o lançamento e montagem de rede isolada, deve ser preservada a integridade do cabo multiplexado, 

bem como respeitado o seu raio de curvatura mínimo conforme definido na ABNT NBR 9511:2019, para que não 

haja danos ao isolamento que venha a prejudicar seu desempenho em serviço.  

5.1.13. A sinalização de redes de distribuição é feita em conformidade com os procedimentos adotados para linhas de 

transmissão, de acordo com a ABNT NBR 6535:2005, ABNT NBR 7276:2005, ABNT NBR 15237:2005 e ABNT 

NBR 15238:2005, e Figura 1. 
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5.1.14. Os cabos utilizados nos padrões de montagem desta norma são os padronizados na ABNT NBR 8182:2011, 

para redes secundárias isoladas e ABNT NBR 9024:2009, para redes primárias.  

5.1.15. As ferragens utilizadas para fixação da rede isolada estão padronizadas na ABNT NBR 8159:2017.  

5.1.16. Os acessórios isolados desconectáveis utilizados nesta Norma devem atender à ABNT NBR 11835:1991.  

5.1.17. Nas estruturas montadas com acessórios isolados desconectáveis com operação com carga, deve-se utilizar as 

ferramentas e equipamentos de proteção adequados, de acordo com os procedimentos adotados em cada 

empresa.   

5.1.18. As coberturas protetoras para terminal de equipamento e para terminal de para-raios devem ser utilizadas em 

casos de frequentes desligamentos da rede por contatos acidentais com objetos e pequenos animais. 

5.1.19. Deve-se instalar para-raios em estruturas de transição de rede primária isolada para outro padrão de rede. 

5.1.20. Para montagem das estruturas de transição com condutores nus, observar a ABNT NBR 15688:2012, e com 

cabos cobertos fixados em espaçadores, a ABNT NBR 15992:2011. 

5.2. Afastamentos mínimos 

5.2.1. Os afastamentos mínimos que constam nas Tabelas 1 e 2 e nas Figuras 2 a 5 são sempre relativos ao elemento 

de sustentação e não ao ponto de fixação. 

5.2.2. Quando não foram informados os afastamentos mínimos para 24,2 kV, devem ser adotados os definidos para 

36,2 kV. 

5.2.3. Os afastamentos mínimos, indicados nas Tabelas 1 e 2 e nas Figuras 2 a 5, podem ser aumentados, 

convenientemente, dependendo das condições de operação e manutenção da rede.  

5.2.4. Não são permitidas construções civis sob as redes de distribuição isoladas, devendo ser obedecidos os 

afastamentos previstos nas situações apresentadas na Figura 3. 

5.2.5. Recomenda-se que as estruturas sejam montadas em locais que possibilitem acesso ás equipes de manutenção 

permitindo-se apenas o plantio de culturas rasteiras e vedando-se a construção de edificações e assemelhados 

que impeçam intervenções de equipes na rede, atendendo-se assim aos requisitos de segurança de pessoas e 

bens. 

5.2.6. Para os pontos energizados não isolados, devem ser respeitados os afastamentos definidos na ABNT NBR 

15688. 

5.2.7. Nos casos de construções de circuitos múltiplos, devem ser observados os afastamentos mínimos definidos para 

circuitos diferentes, bem como os afastamentos mínimos definidos para circuitos diferentes, bem como os 

afastamentos mínimos de segurança para trabalhos definidos em rede elétrica de acordo com as legislações 

vigentes e a metodologia adotada em cada empresa. 

5.3. Engastamento de postes 

5.3.1. São padronizados os postes especializados nas ABNT NBR 8451-2:2020 e ABNT NBR 16202:2013.  

5.3.2. O engastamento de postes é apresentado nas Figuras 6 e 7. 

5.3.3. No engastamento simples, o terreno em volta do poste deve ser reconstruído, socando-se compactamente as 

camadas de 0,20 m de terra, até o nível do solo.  

5.3.4. Recomenda-se misturar brita, cascalho ou pedras, na terra de enchimento da vala e molhar antes de socar as 

camadas de reconstituição do solo, conforme Figura 7.    

5.3.5. Os valores de resistência de engastamento para poste com base reforçada calculados na Tabela 

5.3.6. O matacão, placa ou escora devem ter uma espessura mínima que proporcione rigidez mecânica, para o 

engastamento reforçado. 

5.3.7. Os engastamentos que requeiram fundações especiais devem ser calculados de acordo com os critérios da 

empresa. 
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5.3.8. A Tabela 3 apresenta os valores de resistência de engastamento de postes, calculados pelo método de Valensi, 

conforme RTD CODI-21.03, considerando o coeficiente de compressibilidade C= 2 000 daN/m3, a conicidade de 

20mm/m para poste de concreto circular, a distância entre o nível do solo e a fase superior do retorno igual a 

0,30 m.  

5.4. Primário 

5.4.1. As estruturas padronizadas constam na Figura 8 a Figura 41.  

5.5. Secundário 

5.5.1. A simbologia das estruturas básicas para redes secundárias consta na Figura 42.  

5.5.2. As estruturas padronizadas constam na Figura 43 a 67. 

5.6. Aterramento 

5.6.1. Aterramento definitivo 

5.6.1.1. O elemento de sustentação deve ser aterrado nas seguintes condições:  

a) Na malha de terra dos equipamentos ao longo da rede; 

b) Em intervalos de máximos de 300 m de outro aterramento ao logo da rede; 

c) Em finais de rede. 

5.6.1.2. É recomendado que o aterramento do elemento de sustentação e da blindagem metálica não seja 

interligado à malha de terra da subestação. 

5.6.1.3. O elemento de sustentação das redes primárias isoladas pode ser interligado com o neutro da rede 

secundária, em todas as estruturas que houver aterramento, mediante estudo específico.  

5.6.1.4. A blindagem metálica dos condutores-fase deve ser aterrada ao longo da rede em todos os terminais e 

emendas, conectando a cordoalha da emenda ou do terminal ao elemento de sustentação ou condutor de 

aterramento. 

5.6.1.5. Demais critérios para aterramento devem obedecer aos requisitos da ABNT NBR 16527:2016 e demais 

normas aplicáveis. 

5.6.2. Aterramento temporário 

5.6.2.1. Todo projeto deve prever condições para a instalação de aterramento temporário e este pode ser feito em 

equipamentos ao longo da rede, nas transições ou em acessórios isolados desconectáveis de tal forma que o 

local de trabalho esteja confinado entre estes.  

5.7. Amarrações e ancoragens 

As amarrações e ancoragens do primário constam nas figuras 68 a 76.   

5.7.1. Primário  

5.7.1.1. Ancoragem simples  

5.7.2. Secundário 

As amarrações e ancoragens do primário constam nas figuras 77 a 88.   

5.7.2.1. Ancoragem simples  

5.8. Conexões e emendas 

5.8.1. A recomposição das características do cabo primário e do secundário nas conexões e emendas e a proteção 

das extremidades têm caráter obrigatório. 

5.8.2. Nas conexões e emendas da rede primária, as características do cabo devem ser recompostas, observando os 

requisitos da ABNT NBR 9314:2006 para os terminais e emendas e ABNT NBR 11835:1991, observando os 

requisitos da ABNT NBR 11835:1991 para os acessórios isolados desconectáveis. O procedimento para 

aplicação desses materiais deve obedecer às recomendações constantes nos manuais de instalação do 

fabricante. 
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6. ALTERAÇÕES 

Não aplicável. 

 

7. REGISTROS NÃO SISTÊMICOS (CONTROLE) 

Não aplicável. 

8. ANEXOS 

8.1. Figuras: 

8.1.1. Figura 1 – Sinalização área diurna 
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8.1.2. Figura 2 – Afastamentos mínimos – Estrutura 
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8.1.3. Figura 3 – Afastamentos mínimos – Condutores a edificações  
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8.1.4. Figura 4 – Afastamentos mínimos – Circuitos diferentes 
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8.1.5. Figura 5 – Afastamentos mínimos – Condutor ao solo 
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8.1.6. Figura 6 – Engastamento de poste – Fundação normal 
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8.1.7. Figura 7 – Engastamento de poste – Detalhes da fundação 
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8.1.8. Figura 8 – Primário – Estrutura PI3-N3 SU  1º nível – Poste de concreto de seção circular 

 

 

Figura 8 – Primário – Estrutura PI3-N3 SU  1º nível – Poste de concreto de seção circular 

  



 

SGQ- Gerência de Projetos e Construção 
Elétrica  Sigla: INIGPCE002 Versão: 0 

Nome: Redes de distribuição aérea de energia elétrica com cabos 
multiplexados autossustentáveis 

 

 

Página 17 de 112 

Cópias impressas sem autorização não têm sua revisão atualizada. Revisão mais recente deste documento disponível no UseAll DOO. 

 

 

8.1.9. Figura 9 - Primário – Estrutura PI3-N3 SU  1º nível – Poste de concreto de seção DT ou de madeira 

 

 

Figura 9 (continua) 
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Figura 9 - Primário – Estrutura PI3-N3 SU  1º nível – Poste de concreto de seção DT ou de madeira  
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8.1.10. Figura 10 – Primário – Estrutura PI3-N3 SU  2º nível – Poste de concreto de seção circular 

 

 

Figura 10 – Primário – Estrutura PI3-N3 SU  2º nível – Poste de concreto de seção circular 
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8.1.11. Figura 11 - Primário – Estrutura PI3-N3 SU  2º nível – Poste de concreto de seção DT ou de madeira 

 

 

 

Figura 11 (continua) 

 



 

SGQ- Gerência de Projetos e Construção 
Elétrica  Sigla: INIGPCE002 Versão: 0 

Nome: Redes de distribuição aérea de energia elétrica com cabos 
multiplexados autossustentáveis 

 

 

Página 21 de 112 

Cópias impressas sem autorização não têm sua revisão atualizada. Revisão mais recente deste documento disponível no UseAll DOO. 

 

 

Figura 11 - Primário – Estrutura PI3-N3 SU  2º nível – Poste de concreto de seção DT ou de madeira  
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8.1.12. Figura 12 – Primário – Estrutura PI3-CE3 SU  1º nível – Poste de concreto de seção circular 

 

Figura 12 – Primário – Estrutura PI3-CE3 SU  1º nível – Poste de concreto de seção circular 
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8.1.13. Figura 13 - Primário – Estrutura PI3-CE3 SU  1º nível – Poste de concreto de seção DT ou de madeira 

 

 

Figura 13 (continua) 
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Figura 13 - Primário – Estrutura PI3-CE3 SU  1º nível – Poste de concreto de seção DT ou de madeira  
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8.1.14. Figura 14 – Primário – Estrutura PI3-CE3 SU  2º nível – Poste de concreto de seção circular 

 

 

Figura 14 – Primário – Estrutura PI3-CE3 SU  2º nível – Poste de concreto de seção circular 
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8.1.15. Figura 15 - Primário – Estrutura PI3-CE3 SU  2º nível – Poste de concreto de seção DT ou de madeira 

 

Figura 15 (continua) 
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Figura 15 - Primário – Estrutura PI3-CE3 SU  2º nível – Poste de concreto de seção DT ou de madeira  
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8.1.16. Figura 16 – Primário – Estrutura PI3-RDS – Poste de concreto de seção circular 

 

Figura 16 – Primário – Estrutura PI3-RDS – Poste de concreto de seção circular  
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8.1.17. Figura 17 – Primário – Estrutura PI3-RDS – Poste de concreto de seção DT ou de madeira 

 

 

Figura 17 (continua) 
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Figura 17 – Primário – Estrutura PI3-RDS – Poste de concreto de seção DT ou de madeira 
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8.1.18. Figura 18 – Primário – Estrutura PI3-RDS SU 2º nível – Poste de concreto de seção circular 

 

 

Figura 18 – Primário – Estrutura PI3-RDS SU 2º nível – Poste de concreto de seção circular  
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8.1.19. Figura 19 – Primário – Estrutura PI3-RDS SU 2º nível – Poste de concreto de seção DT ou de madeira 

 

 

Figura 19 (continua) 
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Figura 19 – Primário – Estrutura PI3-RDS SU 2º nível – Poste de concreto de seção DT ou de madeira 
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8.1.20. Figura 20 – Primário – Estrutura PI4-PI3 CF – Poste de concreto de seção circular 

 

 

Figura 20 – Primário – Estrutura PI4-PI3 CF – Poste de concreto de seção circular 
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8.1.21. Figura 21 – Primário – Estrutura PI4-PI3 CF – Poste de concreto de seção DT ou de madeira 

 

 

Figura 21 (continua) 
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Figura 21 – Primário – Estrutura PI4-PI3 CF – Poste de concreto de seção DT ou de madeira 
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8.1.22. Figura 22 – Primário – Estrutura PI4-PI3 BM – Poste de concreto de seção circular 

 

 

Figura 22 – Primário – Estrutura PI4-PI3 BM – Poste de concreto de seção circular 
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8.1.23. Figura 23 – Primário – Estrutura PI4-PI3 BM – Poste de concreto de seção DT ou de madeira 

 

 

Figura 23 (continua) 
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Figura 23 – Primário – Estrutura PI4-PI3 BM – Poste de concreto de seção DT ou de madeira 
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8.1.24. Figura 24 – Primário – Estrutura PI4-PI3 TBB/TDC – Poste de concreto de seção circular 

 

 

Figura 24 – Primário – Estrutura PI4-PI3 TBB/TDC – Poste de concreto de seção circular 
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8.1.25. Figura 25 – Primário – Estrutura PI4-PI3 TBB/TDC – Poste de concreto de seção DT ou de madeira 

 

Figura 25 (continua) 

 



 

SGQ- Gerência de Projetos e Construção 
Elétrica  Sigla: INIGPCE002 Versão: 0 

Nome: Redes de distribuição aérea de energia elétrica com cabos 
multiplexados autossustentáveis 

 

 

Página 42 de 112 

Cópias impressas sem autorização não têm sua revisão atualizada. Revisão mais recente deste documento disponível no UseAll DOO. 

 

 

Figura 25 – Primário – Estrutura PI4-PI3 TBB/TDC – Poste de concreto de seção DT ou de madeira 
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8.1.26. Figura 26 – Primário – Estrutura PI4-PI3 TBB – Poste de concreto de seção circular 

 

 

Figura 26 – Primário – Estrutura PI4-PI3 TBB – Poste de concreto de seção circular  
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8.1.27. Figura 27 – Primário – Estrutura PI4-PI3 TBB – Poste de concreto de seção DT ou de madeira 

 

 

 

Figura 27 (continua) 

 

Figura 27 – Primário – Estrutura PI4-PI3 TBB – Poste de concreto de seção DT ou de madeira 
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8.1.28. Figura 28 – Primário – Estrutura PI4-PI3 PT3/TDR – Poste de concreto de seção circular 

 

 

Figura 28 – Primário – Estrutura PI4-PI3 PT3/TDR – Poste de concreto de seção circular 
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8.1.29. Figura 29 – Primário – Estrutura PI4-PI3 PT3/TDR – Poste de concreto de seção DT ou de madeira 

 

 

Figura 29 (continua) 
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Figura 29 – Primário – Estrutura PI4-PI3 PT3/TDR – Poste de concreto de seção DT ou de madeira 
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8.1.30. Figura 30 – Primário – Estrutura PI4 TR – Poste de concreto de seção circular 

 

 

Figura 30 – Primário – Estrutura PI4 TR – Poste de concreto de seção circular 
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8.1.31. Figura 31 - Primário – Estrutura PI4 TR – Poste de concreto de seção DT ou de madeira 

 

 

Figura 31 (continua) 
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Figura 31 - Primário – Estrutura PI4 TR – Poste de concreto de seção DT ou de madeira 
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8.1.32. Figura 32 – Primário – Estrutura PI4 TR BM – Poste de concreto de seção circular 

 

 

Figura 32 – Primário – Estrutura PI4 TR BM – Poste de concreto de seção circular 
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8.1.33. Figura 33 - Primário – Estrutura PI4 TR BM – Poste de concreto de seção DT ou de madeira 

 

 

Figura 33 (continua) 
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Figura 33 - Primário – Estrutura PI4 TR BM – Poste de concreto de seção DT ou de madeira 
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8.1.34. Figura 34 - Primário – Estrutura PI3 TR – Poste de concreto de seção circular 

 

 

Figura 34 - Primário – Estrutura PI3 TR – Poste de concreto de seção circular 
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8.1.35. Figura 35 - Primário – Estrutura PI3 TR – Poste de concreto de seção DT ou de madeira 

 

 

Figura 35 (continua) 
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Figura 35 - Primário – Estrutura PI3 TR – Poste de concreto de seção DT ou de madeira 
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8.1.36. Figura 36 - Primário – Estrutura PI3 TR AP TDR – Poste de concreto de seção circular 

 

 

Figura 36 - Primário – Estrutura PI3 TR AP TDR – Poste de concreto de seção circular 
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8.1.37. Figura 37 - Primário – Estrutura PI3 TR AP TDR – Poste de concreto de seção DT ou de madeira 

 

 

Figura 37 (continua) 
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Figura 37 - Primário – Estrutura PI3 TR AP TDR – Poste de concreto de seção DT ou de madeira 
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8.1.38. Figura 38 - Primário – Estrutura PI3 TR BM – Poste de concreto de seção circular 

 

 

Figura 38 - Primário – Estrutura PI3 TR BM – Poste de concreto de seção circular 
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8.1.39. Figura 39 - Primário – Estrutura PI3 TR BM – Poste de concreto de seção DT ou de madeira 

 

 

Figura 39 (continua) 
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Figura 39 - Primário – Estrutura PI3 TR BM – Poste de concreto de seção DT ou de madeira 
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8.1.40. Figura 40 – Primário – Estrutura PI4 SU – Poste de concreto de seção circular 

 

 

Figura 40 – Primário – Estrutura PI4 SU – Poste de concreto de seção circular 
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8.1.41. Figura 41 - Primário – Estrutura PI4 SU – Poste de concreto de seção DT ou de madeira 

 

Figura 41 (continua) 

 

Figura 41 - Primário – Estrutura PI4 SU – Poste de concreto de seção DT ou de madeira 
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8.1.42. Figura 42 – Estruturas básicas – Simbologia 

 

 

Figura 42 – Estruturas básicas – Simbologia 
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8.1.43. Figura 43 – Secundário – Estrutura SI1 com braço com grampo de suspenção – Poste de concreto de 

seção circular 

 

 

Figura 43 – Secundário – Estrutura SI1 com braço com grampo de suspenção – Poste de concreto de 

seção circular 
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8.1.44. Figura 44 – Secundário – Estrutura SI1 com braço com grampo de suspenção – Poste de concreto de 

seção DT ou de madeira 

 

 

Figura 44 (continua) 
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Figura 44 – Secundário – Estrutura SI1 com braço com grampo de suspenção – 

Poste de concreto de seção DT ou de madeira 
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8.1.45. Figura 45 – Secundário – Estrutura SI1 com isolador tipo roldana – Poste de concreto de seção circular 

 

 

Figura 45 – Secundário – Estrutura SI1 com isolador tipo roldana – Poste de 
concreto de seção circular   
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8.1.46. Figura 46 – Secundário – Estrutura SI1 com isolador tipo roldana – Poste de concreto de seção DT ou de 

madeira  

 

 

Figura 46 (continua) 

 

Figura 46 – Secundário – Estrutura SI1 com isolador tipo roldana – Poste de 

concreto de seção DT ou de madeira 
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8.1.47. Figura 47 – Secundário – Estrutura SI3 – Poste de concreto de seção circular 

 

 

Figura 47 – Secundário – Estrutura SI3 – Poste de concreto de seção circular 
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8.1.48. Figura 48 – Secundário – Estrutura SI3 – Poste de concreto de seção DT ou de madeira 

 

 

Figura 48 – Secundário – Estrutura SI3 – Poste de concreto de seção DT ou de madeira 

  



 

SGQ- Gerência de Projetos e Construção 
Elétrica  Sigla: INIGPCE002 Versão: 0 

Nome: Redes de distribuição aérea de energia elétrica com cabos 
multiplexados autossustentáveis 

 

 

Página 73 de 112 

Cópias impressas sem autorização não têm sua revisão atualizada. Revisão mais recente deste documento disponível no UseAll DOO. 

 

 

8.1.49. Figura 49 – Secundário – Estrutura SI4 – Poste de concreto de seção circular 

 

 

Figura 49 – Secundário – Estrutura SI4 – Poste de concreto de seção circular 
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8.1.50. Figura 50 – Secundário – Estrutura SI4 – Poste de concreto de seção DT ou de madeira 

 

 

Figura 50 (continua) 
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Figura 50 – Secundário – Estrutura SI4 – Poste de concreto de seção DT ou de madeira 
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8.1.51. Figura 51 – Secundário – Estrutura SI3-SI3 – Poste de concreto de seção circular 

 

 

Figura 51 – Secundário – Estrutura SI3-SI3 – Poste de concreto de seção circular 
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8.1.52. Figura 52 – Secundário – Estrutura SI3-SI3 – Poste de concreto de seção DT ou de madeira 

 

 

Figura 52 (continua) 
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Figura 52 – Secundário – Estrutura SI3-SI3 – Poste de concreto de seção DT ou de madeira 
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8.1.53. Figura 53 – Secundário – Estrutura SI3.SI3 – Poste de concreto de seção circular 

 

 

Figura 53 – Secundário – Estrutura SI3.SI3 – Poste de concreto de seção circular 
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8.1.54. Figura 54 – Secundário – Estrutura SI3.SI3 – Poste de concreto de seção DT ou de madeira 

 

 

Figura 54 (continua) 
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Figura 54 – Secundário – Estrutura SI3.SI3 – Poste de concreto de seção DT ou de madeira 
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8.1.55. Figura 55 – Secundário – Estrutura SI3-3 – Poste de concreto se seção circular 

 

 

Figura 55 – Secundário – Estrutura SI3-3 – Poste de concreto se seção circular 
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8.1.56. Figura 56 – Secundário – Estrutura SI3-3 – Poste de concreto de seção DT ou de madeira  
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Figura 56 – Secundário – Estrutura SI3-3 – Poste de concreto de seção DT ou de madeira  
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8.1.57. Figura 57 – Secundário – Estrutura SI1-SI3 – Poste de concreto de seção circular 

 

 

Figura 57 – Secundário – Estrutura SI1-SI3 – Poste de concreto de seção circular 
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8.1.58. Figura 58 – Secundário – Estrutura SI1-SI3 – Poste de concreto de seção DT ou de madeira 

 

 

Figura 58 (continua) 
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Figura 58 – Secundário – Estrutura SI1-SI3 – Poste de concreto de seção DT ou de madeira 
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8.1.59. Figura 59 – Secundário – Estrutura SI4 TR – Poste de concreto de seção circular 

 

 

Figura 59 – Secundário – Estrutura SI4 TR – Poste de concreto de seção circular  
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8.1.60. Figura 60 – Secundário – Estrutura SI4 TR – Poste de concreto de seção DT ou de madeira 

 

 

Figura 60 (continua) 
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Figura 60 – Secundário – Estrutura SI4 TR – Poste de concreto de seção DT ou de madeira 
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8.1.61. Figura 61 – Secundário – Estrutura SI1 TR – Poste de concreto de seção circular 

 

 

Figura 61 – Secundário – Estrutura SI1 TR – Poste de concreto de seção circular 
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8.1.62. Figura 62 – Secundário – Estrutura SI1 TR – Poste de concreto de seção DT ou de madeira 

 

 

Figura 62 (continua) 
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Figura 62 – Secundário – Estrutura SI1 TR – Poste de concreto de seção DT ou de madeira 
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8.1.63. Figura 63 – Ligação de consumidores – Secundário – Conectores genéricos 

 

Figura 63 – Ligação de consumidores – Secundário – Conectores genéricos 

 

8.1.64. Figura 64 – Ligação de consumidores – Secundário – Estribo de cabo 

 

Figura 64 – Ligação de consumidores – Secundário – Estribo de cabo 
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8.1.65. Figura 65 – Secundário – Cruzamento aéreo com conexão 

 

 

Figura 65 – Secundário – Cruzamento aéreo com conexão  
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8.1.66. Figura 66 – Secundário – Cruzamento aéreo sem conexão 

 

 

Figura 66 – Secundário – Cruzamento aéreo sem conexão 
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8.1.67. Figura 67 – Amarrações e ancoragem – Primário – Ancoragem simples com cruzeta universal, manilha, 

prolongador-olhal, amilha sapatilha e alça pré-formada 

 

 

Figura 67 – Amarrações e ancoragem – Primário – Ancoragem simples com cruzeta universal, 

manilha, prolongador-olhal, amilha sapatilha e alça pré-formada 

 

8.1.68. Figura 68 – Amarrações e ancoragem – Primário – Ancoragem simples com olhal para parafuso, manilha, 

prolongador-olhal, manilha-sapatilha e alça pré-formada 

 

 

Figura 68 – Amarrações e ancoragem – Primário – Ancoragem simples com olhal para 

parafuso, manilha, prolongador-olhal, manilha-sapatilha e alça pré-formada 

 

8.1.69. Figura 69 – Amarrações e ancoragem – Primário – Ancoragem simples com cruzeta universal, manilha-

sapatilha e alça pré-formada  

 

 

Figura 69 – Amarrações e ancoragem – Primário – Ancoragem simples com cruzeta universal, manilha-

sapatilha e alça pré-formada 
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8.1.70. Figura 70 – Amarrações e ancoragem – Primário – Ancoragem simples com olhal para parafuso com 

gancho-sapatilha e alça pré-formada 

 

Figura 70 – Amarrações e ancoragem – Primário – Ancoragem simples com olhal para parafuso com 

gancho-sapatilha e alça pré-formada 

8.1.71. Figura 71 – Amarrações e ancoragem – Primário – Ancoragem simples com olhal para parafuso com 

manilha-sapatilha e alça pré-formada 

 

 

Figura 71 – Amarrações e ancoragem – Primário – Ancoragem simples com olhal para parafuso com 

manilha-sapatilha e alça pré-formada 

 

8.1.72. Figura 72 – Amarrações e ancoragem – Primário – Ancoragem dupla com cruzeta universal 

 

 

Figura 72 – Amarrações e ancoragem – Primário – Ancoragem dupla com cruzeta universal 
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8.1.73. Figura 73 – Amarrações e ancoragem – Primário – Ancoragem dupla com olhal para parafuso, manilha, 

prolongador-olhal, manilha-sapatilha e alça pré-formada 

 

 

Figura 73 – Amarrações e ancoragem – Primário – Ancoragem dupla com olhal para parafuso, manilha, 

prolongador-olhal, manilha-sapatilha e alça pré-formada 

 

8.1.74. Figura 74 – Amarrações e ancoragem – Primário – Ancoragem dupla com cruzeta universal, manilha-

sapatilha, e alça pré-formada 

 

 

Figura 74 – Amarrações e ancoragem – Primário – Ancoragem dupla com cruzeta universal, manilha-

sapatilha, e alça pré-formada 

 

8.1.75. Figura 75 – Amarrações e ancoragem – Primário – Ancoragem dupla com olhal para parafuso, gancho-

olhal, manilha-sapatilha e alça pré-formada 

 

 

 

Figura 75 – Amarrações e ancoragem – Primário – Ancoragem dupla com olhal para parafuso, gancho-

olhal, manilha-sapatilha e alça pré-formada 
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8.1.76. Figura 76 – Amarrações e ancoragem – Primário – Ancoragem dupla com olhal para parafuso, manilha-

sapatilha e alça pré-formada 

 

 

 

Figura 76 – Amarrações e ancoragem – Primário – Ancoragem dupla com olhal para parafuso, manilha-

sapatilha e alça pré-formada 

 

8.1.77. Figura 77 – Amarrações e ancoragem – Secundário – Ancoragem simples com olhal parafuso, sapatilha 

e alça pré-formada 

 

 

Figura 77 – Amarrações e ancoragem – Secundário – Ancoragem simples com olhal parafuso, sapatilha 

e alça pré-formada 

 

8.1.78. Figura 78 – Amarrações e ancoragem – Secundário – Ancoragem simples com olhal para parafuso, 

gancho-olhal, manilha sapatilha e alça pré-formada 

 

 

Figura 78 – Amarrações e ancoragem – Secundário – Ancoragem simples com olhal para parafuso, 

gancho-olhal, manilha sapatilha e alça pré-formada 
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8.1.79. Figura 79 – Amarrações e ancoragem – Secundário – Ancoragem simples com olhal parafuso, manilha-

sapatilha e alça pré-formada 

 

 

Figura 79 – Amarrações e ancoragem – Secundário – Ancoragem simples com olhal parafuso, manilha-

sapatilha e alça pré-formada 

 

8.1.80. Figura 80 – Amarrações e ancoragem – Secundário – Ancoragem simples com isolador tipo roldana e 

alça pré-formada 

 

 

Figura 80 – Amarrações e ancoragem – Secundário – Ancoragem simples com isolador tipo roldana e 

alça pré-formada 

 

8.1.81. Figura 81 – Amarrações e ancoragem – Secundário – Ancoragem simples com olhal parafuso, gancho-

olhal, manilha sapatilha e grampo de ancoragem 

 

 

Figura 81 – Amarrações e ancoragem – Secundário – Ancoragem simples com olhal parafuso, gancho-

olhal, manilha sapatilha e grampo de ancoragem 
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8.1.82. Figura 82 – Amarrações e ancoragem – Secundário – Ancoragem simples com olhal parafuso, manilha-

sapatilha e grampo de ancoragem 

 

 

Figura 82 – Amarrações e ancoragem – Secundário – Ancoragem simples com olhal parafuso, manilha-

sapatilha e grampo de ancoragem 

 

8.1.83. Figura 83 – Amarrações e ancoragem – Secundário – Ancoragem dupla com olhal parafuso, sapatilha e 

alça pré-formada 

 

 

Figura 83 – Amarrações e ancoragem – Secundário – Ancoragem dupla com olhal parafuso, sapatilha e 

alça pré-formada 

 

8.1.84. Figura 84 – Amarrações e ancoragem – Secundário – Ancoragem dupla com olhal para parafuso, gancho-

olhal, manilha-sapatilha e alça pré-formada 

 

 

Figura 84 – Amarrações e ancoragem – Secundário – Ancoragem dupla com olhal para parafuso, gancho-

olhal, manilha-sapatilha e alça pré-formada 
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8.1.85. Figura 85 – Amarrações e ancoragem – Secundário – Ancoragem dupla com olhal parafuso, manilha 

sapatilha e alça pré-formada 

 

 

Figura 85 – Amarrações e ancoragem – Secundário – Ancoragem dupla com olhal parafuso, manilha 

sapatilha e alça pré-formada 

 

8.1.86. Figura 86 – Amarrações e ancoragem – Secundário – Ancoragem dupla com isolador tipo roldana e alça 

pré-formada 

 

 

Figura 86 – Amarrações e ancoragem – Secundário – Ancoragem dupla com isolador tipo roldana e alça 

pré-formada 

 

 

8.1.87. Figura 87 – Amarrações e ancoragem – Secundário – Ancoragem dupla com olhal para parafuso, gancho-

olhal, manilha sapatilha e grampo de ancoragem 

 

 

Figura 87 – Amarrações e ancoragem – Secundário – Ancoragem dupla com olhal para parafuso, 

gancho-olhal, manilha sapatilha e grampo de ancoragem 
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8.1.88. Figura 88 – Amarrações e ancoragem – Secundário – Ancoragem dupla com olhal para parafuso, manilha 

sapatilha e grampo de ancoragem 

 

 

 

Figura 88 – Amarrações e ancoragem – Secundário – Ancoragem dupla com olhal para parafuso, 

manilha sapatilha e grampo de ancoragem 

 

8.2. Tabelas: 

8.2.1. Tabela 1 – Entre condutores de circuitos diferentes 
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8.2.2. Tabela 2 – Entre os condutores e o solo 
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8.2.3. Tabela 3 – Resistência de engastamento de postes 
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8.2.4. Tabela A.1 – Relação de materiais  
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