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RESUMO
O presente estudo se refere na comparação dos diferentes tipos de redes de
distribuição de energia elétrica (rede aérea convencional, rede aérea compacta, rede
aérea isolada e rede subterrânea) no contexto da arborização urbana e mudanças
climáticas no âmbito do município de Porto Alegre/RS. Foi necessário realizar um
diagnóstico dos impactos ambientais negativos proporcionados pelas redes
existentes através de pesquisa em referenciais teóricos, estudos de caso e
realização de um levantamento de registros fotográficos em determinados
logradouros assim como um levantamento dos dados da empresa responsável pelo
fornecimento e distribuição de energia elétrica aos consumidores do município em
estudo, Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE). A partir disso, foi
elaborado pelo autor uma proposta que proporcione a melhoria da qualidade de vida
dos munícipes a partir das redes de distribuição de energia elétrica que gerem
menor impacto ambiental negativo sobre a arborização urbana, considerando os
efeitos esperados pela mudança do clima. Foi constatado que existem diversos
conflitos entre as redes de distribuição de energia elétrica e a arborização urbana,
que resultam em impactos ambientais negativos. No intuito de atender a Política
Nacional sobre Mudança do Clima, através de medidas de adaptação e mitigação,
foi sugerida duas alternativas: (a) alteração de rede aérea para rede subterrânea em
áreas já urbanizadas e implantação de rede subterrânea em novos loteamentos e
condomínios privados; e (b) alteração da rede aérea convencional para rede aérea
compacta ou rede aérea isolada. A alternativa “b” é economicamente mais viável,
entretanto a alternativa “a” apresenta maiores benefícios à população e ao meio
ambiente além de ser mais eficaz no combate às mudanças climáticas.

Palavras-chave: Redes de Distribuição de Energia Elétrica. Arborização Urbana.
Mudanças Climáticas. Município de Porto Alegre/RS.
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ABSTRACT
The present study refers to the comparison of different types of electricity distribution
networks (conventional aerial network, compact aerial network, isolated aerial
network and underground network) in the context of urban forestry and climate
changes in the city of Porto Alegre/RS. It was necessary to carry out a diagnosis of
the negative environmental impacts provided by the existing networks through
research in theoretical references, case studies and the accomplishment of a survey
of photographic records in certain public places as well as a survey of the data of the
company responsible for the supply and electric power distribution to the consumers
of the municipality under study, Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE).
Based on this, a proposal was prepared by the author that provides the improvement
of the quality of life of the citizens from the electricity distribution networks that
generate less negative environmental impact on the urban forestry, considering the
expected effects of the climate change. It was found that there are several conflicts
between electricity distribution networks and urban forestry, which result in negative
environmental impacts. In order to comply with the National Policy on Climate
Change, through adaptation and mitigation measures, two alternatives were
suggested: (a) alteration of the aerial network to underground network in already
urbanized areas and deployment of underground network in new subdivisions and
private condominiums; and (b) alteration of the conventional aerial network to
compact aerial network or isolated aerial network. The alternative "b" is economically
more feasible, however the "a" alternative presents greater benefits to the population
and the environment besides being more effective in combating climate changes.
Keywords: Electricity Distribution Networks. Urban Forestry. Climate Changes.
Municipality of Porto Alegre/RS.
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1 INTRODUÇÃO
Um dos desafios em comum dos municípios brasileiros é resolver os conflitos

existentes entre as redes de distribuição de energia elétrica (RDEE) e a arborização

urbana. Existem diversos casos de conflitos que já estão consolidados no ambiente
urbano, sendo que a grande maioria é devido à falta de planejamento urbano
adequado ou até mesmo a sua inexistência (VELASCO, 2003).

As concessionarias de distribuição de energia elétrica seguem cinco critérios

para a tomada de decisão da escolha entre a Rede Aérea Convencional, Rede

Aérea Compacta, Rede Aérea Isolada ou Rede Subterrânea que será instalada: (i)
seguranças; (ii) análise técnica; (iii) meio ambiente; (iv) confiabilidade; e (v) custo do
investimento (CELESC, 2012; RIGONI, 2016).

A medida técnica mais utilizada pelas concessionarias referente aos conflitos

entre as RDEE e a arborização urbana é através da poda da copa dos indivíduos

arbóreos. Dentre os quatro diferentes tipos de RDEE, os que apresentam menor
custo de investimento também são os que necessitam de maior área de poda e
consequentemente resultam em maiores impactos ambientais negativos e reduzem

os benefícios que a arborização urbana proporciona, na seguinte ordem: Rede

Aérea Convencional, Rede Aérea Compacta, Rede Aérea Isolada e Rede
Subterrânea (CELESC, 2012; CORREIA, 2016; RIBEIRO, 2008; VELASCO, 2003).

De acordo com Sirvinskas (2002) a expressão meio ambiente se encontra

consagrada na doutrina, jurisprudência e na própria consciência da população. Na

Lei Federal nº 6.938/81, no art. 3º, inciso I, conceitua o meio ambiente como sendo o

conjunto de condições, leis, influências, alterações e interações de ordem física,
química e biológica, que permite e rege a vida em todas as suas formas. A
arborização urbana integra o meio ambiente natural, portanto é considerada como
patrimônio natural.

A arborização urbana proporciona inúmeros serviços ambientais que

garantem o equilíbrio ambiental das cidades como, por exemplo: melhoria da
qualidade do ar, retenção de materiais particulados, absorção de dióxido de

carbono, redução da poluição visual e sonora, aumento da permeabilidade e

controle do escoamento superficial, barreira contra ventos, melhoria do microclima,
sombreamento, efeitos paisagísticos e estéticos, dentre outros (BASSO e CORRÊA,
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2014; CAIS MAUÁ DO BRASIL S.A., 2015a; McDONALD et al, 2016; MELLO
FILHO, 1985 apud RIBEIRO, 2008).

Dentre os principais efeitos negativos esperados pela mudança do clima, à

população humana e ecossistemas naturais, se destacam: aumento da frequência

de eventos extremos climáticos (precipitações intensas, tempestades tropicais,

inundações, enchentes, nevascas, furacões, tornados e tsunamis), aumento das
concentrações de poluentes na atmosfera, aumento da temperatura média terrestre,

intensificação das ilhas de calor em ambientes urbanos, aumento da desertificação,
interferências econômicas nas atividades humanas (agricultura, recuperação de

danos, relocação de populações), dentre outros (BRASIL, 2008; PBMC, 2017;
RICHIERI, 2006).

Tendo em vista o exposto acima, este trabalho visa diagnosticar os impactos

ambientais negativos proporcionados pelos diferentes tipos de RDEE, avaliar e
discutir os dados da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) ambos no

âmbito de Porto Alegre/RS no contexto da arborização urbana e mudanças
climáticas e ainda, propor uma alternativa que proporcione melhoria da qualidade de

vida dos munícipes do município em estudo a partir das RDEE que gerem menores
impactos ambientais negativos sobre a arborização urbana, considerando os efeitos
esperados pela mudança do clima. A metodologia envolve pesquisa em referenciais
teóricos, estudos de casos, aspectos legais além do levantamento de registros
fotográficos da situação atual de determinados logradouros de Porto Alegre/RS.
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2 OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GERAL
Comparar os diferentes tipos de redes de distribuição de energia elétrica no

contexto da arborização urbana e mudanças climáticas no âmbito do município de
Porto Alegre/RS.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Os objetivos específicos são:
•

Diagnosticar os impactos ambientais negativos proporcionados pelos

diferentes tipos de RDEE no contexto da arborização urbana e mudanças climáticas
no município de Porto Alegre/RS;
•

Apresentar e discutir dados da CEEE no município de Porto Alegre/RS

relacionados às redes de distribuição de energia elétrica, arborização urbana e
mudanças climáticas;
•

Propor uma alternativa para melhoria da qualidade de vida dos

munícipes de Porto Alegre/RS a partir das RDEE que gerem menor impacto

ambiental negativo sobre a arborização urbana, considerando os impactos
esperados das mudanças climáticas.
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
3.1 REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
De acordo com Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica -

ABRADEE (2017) a energia gerada em usinas térmicas, hidráulicas, nucleares,
eólicas, solares, dentre outras, é transportada até subestações de transmissão que
estão conectadas aos grandes consumidores (fábricas e mineradoras – energia de

alta tensão) ou às empresas distribuidoras de energia (consumidores de menor
porte), através de fios condutores metálicos aéreos com revestimento isolante (vidro

ou porcelana), esses que tem como finalidade prevenir acidentes e reduzir custos
com perdas e manutenção tendo em vista que impedem descargas elétricas no
trajeto, que são fixados em altas torres metálicas, portanto, esse conjunto é
denominado de rede de transmissão ou linha de transmissão, conforme Figura 1.

Figura 1 – Ilustração do Fluxograma de Geração, Transmissão e Distribuição de Energia
Elétrica

Fonte: Adaptado de AES Brasil, 2017.

As linhas de transmissão são classificadas em três grupos de acordo com o

nível de tensão de sua operação (kV – Kilo Volt), são eles: A1 – tensão de
fornecimento igual ou superior a 230 kV; A2 – tensão de fornecimento de 88 kV a

18
138 kV; e A3 – tensão de fornecimento de 69 kV. As linhas do grupo A1 constituem

a chamada rede básica enquanto a grande maioria do grupo A2 e A3, conhecidas

como rede de subtransmissão, são de responsabilidade das empresas distribuidoras
(ABRADEE, 2017).

A energia que chega à rede de subtransmissão é transportada pela rede de

distribuição, que é composta por linhas de alta, média e baixa tensão. Portanto, as
empresas distribuidoras, além da rede de subtransmissão, operam linhas de média

(primária – 2,3 kV a 44 kV) e baixa tensão (secundária – 100 v a 440 v). A rede

primária de baixa tensão é responsável por levar a energia elétrica até pequenos
comércios, indústrias e residências através de ramais de ligação que são fixados em

postes de concreto que também servem para fixar os três fios condutores aéreos

com cruzetas da rede secundária, esta que frequentemente é composta também por
capacitores e reguladores de tensão, e tem como finalidade transportar energia de

média tensão para comércios, indústrias, supermercados de médio porte, sendo que
são responsáveis por transformar a energia para tensões menores compatíveis com
suas necessidades, conforme Figura 2 (ABRADEE, 2017).

Figura 2 – Ilustração das Linhas de Média (A) e Baixa Tensão (B)

Fonte: Adaptado de ABRADEE, 2017.
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Segundo Rigoni (2016) existem quatro tipos de RDEE, são elas: Rede Aérea

Convencional; Rede Aérea Compacta; Rede Aérea Isolada; e Rede Subterrânea.
Para a tomada de decisão do tipo de RDEE que será instalado em determinado
local, cinco critérios básicos são analisados (CELESC, 2012):

- Segurança: garantir a segurança da população e da equipe de instalação e

manutenção em todo seu padrão construtivo;

- Análise Técnica: observar se existem restrições técnicas de utilização;
- Meio Ambiente: visar o mínimo de interferência no ambiente local;

- Confiabilidade: assegurar os padrões de confiabilidade exigidos pelo órgão

regulador, logo optando pelo padrão que minimize a falta de fornecimento aos

consumidores, principalmente ocasionados pela vegetação, descargas atmosféricas
dentre outros; e

- Custo do Investimento: os critérios de análise técnica, meio ambiente e

confiabilidade devem ser balanceados de forma a garantir e otimizar o tempo de
retorno do investimento.

A Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL (2017) avalia a continuidade

do fornecimento através de seis indicadores, divididos em dois grupos, coletivos e

individuais, são eles: Coletivos: duração equivalente por consumidor (DEC) e

frequência equivalente por consumidor (FEC); Individuais: duração de interrupção

individual por unidade consumidora (DIC); frequência de interrupção individual por
unidade consumidora (FIC); duração máxima de interrupção contínua por unidade
consumidora (DMIC); e duração da interrupção individual ocorrida em dia crítico por
unidade consumidora (DICRI).

Conforme Rigoni (2016), no Brasil, a ANEEL caracteriza uma interrupção de

longa duração quando o tempo de interrupção de energia elétrica seja superior a 3

minutos, enquanto em outros países definem esse período em 1 minuto. Em virtude
do impacto econômico proporcionado por interrupções de longa duração, se tem
buscado melhorar os índices de continuidade, conforme apresentado na Figura 3.
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Figura 3 – Histórico do DEC e FEC no Brasil – 1997 a 2015

Fonte: Adaptado de ABRADEE, 2017.

Na Figura 3, percebe-se uma evolução nos índices de qualidade do

fornecimento em nível nacional, destacando-se principalmente a FEC, que calcula o
número de interrupções ocorridas, em média, no período de apuração, em cada

unidade consumidora do conjunto considerado, com redução de mais de 50% se
comparado o ano de 1997 com 2015, enquanto a DEC, que avalia intervalo de

tempo que, em média, no período de apuração, em cada unidade consumidora do

conjunto considerado ocorreu descontinuidade de fornecimento de energia elétrica,

se comparado o mesmo período teve redução de mais de 30% (ABRADEE, 2017;

ANEEL, 2011).

De acordo com o levantamento dos dados históricos de 1993 a 2015 (23

anos) da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), no âmbito do Rio Grande
do Sul (RS) realizado por ABRADEE (2017), se percebe que as médias da DEC e da

FEC ficam em 23,90 h/ano e 20,26 nº de interrupções, entretanto quando

comparado apenas o primeiro e último ano dos dados (1993 e 2015), os percentuais
de redução acompanham a tendência nacional, de mais de 55% de redução para a
FEC e aproximadamente 35% para a DEC.

De acordo com o estudo realizado por Rigoni (2016), no qual foram

analisados os indicadores coletivos de continuidade do município de Porto

Alegre/RS assim como em Curitiba/PR e Rio de Janeiro/RJ, concluiu-se Porto
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Alegre/RS e Curitiba/PR, possuem conjuntos de consumidores, exclusivamente de

sistema subterrâneo na área central de cada município. No caso de Porto Alegre/RS
é o conjunto Porto Alegre 4 – Centro, que apresentou ótimos índices de

confiabilidade nesse conjunto, no ano de 2015, visto que a DEC foi de 0,82 e a FEC
foi de 1,22, portanto bem a baixo dos limites impostos pela ANEEL.

Os indicadores individuais de continuidade que apuram a qualidade dos

serviços em cada unidade consumidora possuem os seguintes significados (ANEEL,

2017): DIC - intervalo de tempo que, no período de apuração, em cada unidade

consumidora ou ponto de conexão, ocorreu descontinuidade da distribuição de

energia elétrica; FIC - número de interrupções ocorridas, no período de apuração,
em cada unidade consumidora ou ponto de conexão; DMIC - tempo máximo de
interrupção contínua de energia elétrica, em uma unidade consumidora ou ponto de

conexão; e DICRI - corresponde à duração de cada interrupção ocorrida em dia
crítico, para cada unidade consumidora ou ponto de conexão.

A política ambiental da Companhia Estadual de Distribuição de Energia

Elétrica (CEEE-D) é, “reconhecer as responsabilidades da empresa frente ao meio

ambiente, pautando suas atividades na proteção dos recursos naturais, na busca da

melhoria contínua, e no atendimento à legislação e normas aplicáveis", além da
busca

contínua,

de

minimização

dos

impactos

ambientais

negativos

e

potencialização dos impactos ambientais positivos, decorrentes de suas atividades,

nas etapas de instalação, manutenção e operação, das RDEE. Dentre as medidas

mitigadoras realizadas pela empresa, no que se refere ao presente estudo, destacase as medidas relacionadas a evitar os impactos na vegetação e paisagem, através
de treinamento periódico da própria equipe ou empresa terceirizada sobre
procedimentos adequados, em relação às podas, com vistas ao cumprimento legal

além de reduzir os impactos. Em locais, que sejam do ponto de vista técnico e
econômico, as redes convencionais são substituídas pelas redes compactas, com
intuito de atenuar a poluição visual (CEEE-D, 2010).

No estudo realizado por Velasco (2003) sobre os conflitos existentes entre

arborização viária e sistemas de distribuição de energia elétrica, foi avaliando os
custos de implementação da rede aérea convencional e rede aérea compacta e rede
subterrânea assim como a transformação da convencional para compacta, além da

avaliação dos diferentes tipos de poda e levantamento dos problemas fitotécnicos
proporcionados quando realizadas de forma inadequada, visando à redução da
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quantidade de poda possibilitando a arvore desempenhar eficientemente seus
serviços ambientais à população e ao meio ambiente. Concluiu-se que para a

alteração da rede convencional para a rede compacta, pode ocorrer de forma
simples e rápida, não necessitando de obras civis em alguns casos, podendo utilizar

os mesmos postes e traçado, além de ser economicamente mais viável do que a
renovação das redes aéreas convencionais pelas do mesmo tipo.

Correia (2016) afirma que apenas 2% das linhas que compõem as RDEE de

média e baixa tensão são redes subterrâneas, sendo que as concessionárias
continuam se mostrando resistentes e tem realizado baixos investimentos,

principalmente por considerarem que o custo é mais elevado do que os outros tipos
de RDEE aéreas, entretanto, o próprio autor realizou um levantamento comparativo
dos custos de implantação de redes subterrâneas e redes aéreas, no qual utilizou

como base os anos de 1997, 2006 e 2011, onde se concluiu que a diferença era de
10 vezes, 7 vezes e 3 vezes respectivamente no valor final, portanto o sistema
subterrâneo tem ficado economicamente mais viável ao longo do tempo. O sistema
de rede subterrânea, na fase inicial, necessita de um investimento 6 vezes maior do
que o valor para implementação da rede aérea convencional, portanto considerando
apenas o aspecto econômico, a alteração de rede aérea convencional para

subterrânea não é vantajosa para a concessionária, entretanto para novas
instalações, principalmente em áreas de alta densidade demográfica, o investimento

pode ser retornado, devido as manutenções do sistema gerarem um custo inferior,
sem contar que a concessionária estará contribuindo para a melhoria da qualidade
de vida da população e ao meio ambiente além de garantir melhores índices de
confiabilidade no fornecimento de energia elétrica.
3.1.1 REDE AÉREA CONVENCIONAL
A rede aérea convencional é a mais utilizada em todo território brasileiro, e se

caracteriza por utilizar condutores nus de alumínio ou cobre, sendo que os de cobre

devem ser instalados somente em áreas litorâneas. Ela apresenta baixo índice de
confiabilidade em áreas urbanizadas, em virtude de conflitos com a arborização
urbana, assim como apresenta baixo índice de blindagem, em relação a descargas

atmosféricas e tensões induzidas. Sua composição normalmente é por postes de
concreto circular ou duplo “T”, cruzetas, isoladores, para-raios, braço de iluminação
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pública, condutores, transformadores, bancos de capacitores, chaves corta-circuito e
chave a óleo. Existem três tipos de rede aérea convencional, são elas: Rede

Convencional com Cruzeta; Rede Convencional Tipo Pilar; e Rede Convencional
com Isoladores de Perfil Protegido (CELESC, 2012; RIBEIRO, 2008).

A rede convencional com cruzeta dentre os três tipos é a mais difundida, onde

normalmente utilizam-se isoladores fixados em cruzetas, que podem ser de madeira,
aço, concreto ou polimérica. As montagens mais usuais são do tipo N (normal), M

(meio beco) e B (beco), conforme Figura 4, sendo que a B é amplamente utilizada

no afastamento de obstáculos na área urbana (construções, arborização urbana,
etc). Uma das vantagens da montagem com cruzetas é a redução do espaço vertical
do poste (CELESC, 2012).

Figura 4 – Rede Convencional com Cruzeta – Tipos de Montagens

Fonte: CELESC, 2012.

A rede convencional tipo pilar não utiliza cruzetas, portanto, o isolador é

fixado diretamente no poste. Basicamente, ela é composta por apenas parafuso,
suporte e cinta, conforme Figura 5, o que resulta num menor custo inicial comparada

24
à rede convencional com cruzeta. Entretanto sua utilização em área urbana, em

alguns casos, dificulta os serviços de manutenção que envolvam equipamentos
(transformadores de distribuição). Por outro lado, suas vantagens em relação à sua

utilização em áreas com baixo índice de urbanização e arborização, alimentadores
expressos e áreas rurais, é o fato de ser disposta na vertical, o que também

possibilita a instalação nas duas faces laterais do poste e montagem de circuitos
duplos de forma simples (CELESC, 2012).

Figura 5 – Rede Convencional Tipo Pilar - Tipos de Isoladores

Fonte: CELESC, 2012.

Conforme AMPLA (2011) a rede convencional com isoladores de perfil

protegido (Figura 6) é comumente utilizada em áreas com alta poluição salina, ou

seja, áreas com altos índices de corrosão de materiais (postes, cruzetas e
estruturas), provocando interrupções do fornecimento de energia e em áreas com

alta poluição atmosférica, principalmente em áreas industriais, em virtude das
partículas sólidas suspensas no ar. Por isso, nessas situações utilizam-se isoladores
de perfil protegido, visto que possuem melhor desempenho, baixa corrente de fuga
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quando expostos à poluição e pelo fato de sua vida útil ser três vezes maior que os
isoladores convencionais (CELESC, 2012).

Figura 6 – Rede Convencional com Isoladores de Perfil Protegido

Fonte: CELESC, 2012.

3.1.2 REDE AÉREA COMPACTA
As redes aéreas compactas (Figura 7) têm sido amplamente utilizadas em

novos loteamentos urbanos, para distribuição de energia elétrica. Este tipo de rede

de distribuição surgiu para melhorar os índices de qualidade e confiabilidade do

fornecimento aos consumidores, sendo compostas por cabo de aço (mensageiro) e
cabos protegidos (condutores) por camada polimérica, que são fixados em

estruturas compostas por braços metálicos, espaçadores em formato de losango ou

separadores de fase protegidos por camada polimérica, protegendo-a de eventuais

toques da arborização urbana. É importante salientar que os condutores são apenas
encapados, portanto não são considerados como isolados eletricamente, já que não

possuem o seu campo elétrico confinado. Esse padrão tem restrições à sua

utilização em zonas litorâneas e em alguns casos de zonas industriais. Por outro
lado, são recomendadas principalmente em saídas de subestações e em locais em

que são necessários mais de um alimentador por poste, em razão de sua construção

com circuitos múltiplos economizar espaço no poste, pois possibilita utilizar as duas
faces do mesmo. Além disso, são mais indicadas do que as redes convencionais em

áreas com arborização urbana, pelo fato de (i) garantirem melhores índices de

confiabilidade em relação aos contatos com a vegetação; e (ii) de reduzir os custos
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com manutenções preventivas e corretivas, equipes de poda e destinação final de
resíduos arbóreos, - ou seja, gerando menor impacto ambiental, visto que a área de

poda é consideravelmente menor, a par de atenuar o risco de possíveis transtornos
aos indivíduos arbóreos e poluição visual ocasionada pelo excesso de estruturas
para sustentação de cabos e equipamentos (CELESC, 2012; RIBEIRO, 2008).
Figura 7 – Rede Aérea Compacta

Fonte: Ribeiro, 2008.

3.1.3 REDE AÉREA ISOLADA
A rede aérea isolada (Figura 8) também é conhecida por rede aérea

multiplexada, e abrange circuitos de baixa e média tensão. É formada por três
condutores isolados, blindados, trançados e unidos em torno de um cabo

mensageiro (neutro), que tem a finalidade de dar sustentação mecânica aos demais,
além de ser um elemento de proteção elétrica. Sendo assim, há necessidade de que
os cabos condutores tenham camadas semicondutoras, com intuito de confinar o

campo elétrico em seu interior, garantindo isolamento elétrico, denominados de

cabos multiplexados. Esse sistema é mais caro que o convencional ou compacto,
sendo normalmente utilizado em projetos especiais, nos quais surge como única

opção como, por exemplo, em uma indústria que apresente condições de risco para
as redes convencional e compacta e a instalação de rede subterrânea seja inviável,

ou, ainda, em casos de alimentadores expressos, onde há restrição de espaço na

posteação existente ou onde se exige alto índice de confiabilidade. Suas vantagens
são em relação à garantia de altos índices de confiabilidade e baixos índices de

desligamentos, pelo fato dos condutores e acessórios serem blindados e totalmente

isolados, o que ocasiona maior segurança contra as descargas atmosféricas e
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contatos com a vegetação. Além disso, resulta em redução de custos operacionais,
principalmente, pela considerável minimização da poluição visual do seu conjunto e
desnecessidade da realização da poda, contribuindo para a conservação do meio
ambiente, conforme Figura 9 (CELESC, 2012; RIBEIRO, 2008).
Figura 8 – Rede Aérea Isolada

Fonte: Ribeiro, 2008.
Figura 9 – Comparação da Área de Poda entre a Rede Aérea Convencional, Compacta e Isolada

Fonte: Adaptado de CELESC, 2012.

3.1.4 REDE SUBTERRÂNEA
As redes subterrâneas são a que apresentam maiores custos de

investimentos iniciais em relação às redes aéreas. Entretanto são as que

apresentam melhores índices de confiabilidade, segurança e maior eficiência, pois
não sofrem com interferências externas, além de minimizarem significativamente a

poluição visual provocada por outros tipos de redes. Trata-se, pois, da rede que
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apresenta melhor estética, na medida em que não necessita da realização de poda

em árvores. Estima-se que a vida útil desse tipo de rede é semelhante ao das redes
aéreas, ou seja, 30 anos (CELESC, 2012; RIGONI, 2016).

Segundo COPEL (2010) existem diversos padrões construtivos e de

configurações, que avaliam diversos fatores, tais como: tipo de consumidor,
densidade demográfica do local, densidade de carga, tipo de pavimento, tipo de

solo, condições climáticas, trânsito e questões típicas do local (comercial,
residencial, industrial, prédios históricos, pontos turísticos etc). Destaca também que
esse sistema proporciona os seguintes benefícios: redução da gravidade de

acidentes por veículos, satisfação dos clientes pela qualidade de fornecimento,

valorização dos imóveis, aumento do movimento comercial da região, menores
custos de manutenção preventiva e corretiva, melhora significativa da acessibilidade

das pessoas portadoras de necessidades, integração do meio ambiente visto que
não necessita de poda e pela baixa poluição visual, dentre outras.

De acordo com Correia (2016), as redes subterrâneas podem ser

semienterradas ou totalmente enterradas (Figura 10), cuja configuração é escolhida

de acordo com o tipo de isolamento dos cabos que serão utilizados, infraestruturas
necessárias e da existência de equipamentos e/ou outras redes no local (drenagem
pluvial e esgoto, tubulações de gases e outros tipos de cabos, dentre outros).
Figura 10 – Rede Subterrânea Totalmente Enterrada

Fonte: Morais, 2012.
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As redes subterrâneas tiveram elevados índices de utilização nas décadas de

1960 e 1970 nos Estados Unidos, devido à expansão de condomínios residenciais,
pela exigência estética dos novos moradores, tendo em vista um sistema que fosse
visualmente melhor, essa época ficou conhecida como anos de “beautification”. A

Holanda, já na década de 1970, optou por esse tipo de rede em relação à
segurança, confiabilidade, ocupação de espaço e da possibilidade de reutilização
dos direitos de passagem. A taxa de crescimento em investimentos nesse tipo de

sistema tem crescido nos últimos anos, nos Estados Unidos, em 2008, por exemplo,
alcançaram aproximadamente 27% do total de investimentos, na Europa, a taxa de
crescimento anual fica na faixa de 2% a 3%, enquanto que o Brasil apresenta
apenas 1% do total das redes existentes (BRUNHEROTTO; OLIVEIRA, 2013).

Santos (2010) informa que existem dois tipos de sistema subterrâneos de

distribuição de energia elétrica em Porto Alegre/RS, localizadas principalmente no

bairro Centro Histórico, denominados de Rede Velha e Rede Nova, sendo que cada

um possui características específicas relativas à sua configuração, tipo de cabos
utilizados e tecnologias adotadas. Cabe destacar que a Rede Velha atualmente é
alimentada a partir de alimentadores das redes aéreas, sendo que sua instalação
ocorreu na década de 30. Inicialmente era alimentada pela Usina do Gasômetro, e

contém aproximadamente 176 subestações de 75kVA a 500kVA, com demanda
máxima de 30MVA, instaladas no interior de prédios, que alimentam o próprio
prédio, prédios vizinhos e parte da rua. A instalação da Rede Nova iniciou-se na

década de 70, e conta com dois tipos diferentes de configuração, o Sistema Duplo

Radial e o Sistema Network, para atendimento de consumidores de média tensão e
baixa tensão respectivamente.

3.2 ARBORIZAÇÃO URBANA
Oliveira e Dias (2013) destacam que todo conjunto arbóreo de um município,

plantado ou natural, compõe a sua área verde, sendo que a arborização urbana é

principalmente composta pelas árvores existentes nas calçadas, vias públicas,
alamedas, praças e parques.

A arborização urbana está entre os principais atores do equilíbrio ambiental

das cidades, por proporcionarem diversos serviços ambientais como, por exemplo:

melhoria da qualidade do ar reduzindo a quantidade de materiais particulados
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suspensos no ar inclusive inferiores a MP2,5 que são extremamente prejudiciais a
saúde humana e animal quando inalados, absorção de gás carbônico e liberação de

oxigênio, atenuação da poluição visual e sonora, fornecimento de sombra e

oxigênio, conforto estético e psicológico, maximização da oferta de alimentos e

abrigo para nidificação à avifauna, atenuação dos impactos gerados por chuvas
intensas auxiliando na drenagem urbana com aumento da permeabilidade e

combate a erosão, valorização imobiliária, aproximação da população à natureza,

redução da velocidade dos ventos, redução do consumo de energia elétrica, além de

promover a conexão entre o ambiente construído com a natureza, garantindo a
qualidade de vida à população BASSO e CORRÊA, 2014; CAIS MAUÁ DO BRASIL
S.A., 2015a; McDONALD et al, 2016; MELLO FILHO, 1985 apud RIBEIRO, 2008).

Conforme Velasco et al (2006), a presença de instalações de redes elétricas,

telefônicas, sanitárias e/ou hidráulicas podem proporcionar algumas dificuldades no
plantio de novas mudas de árvores em determinadas áreas da cidade.
Os

processos

aperfeiçoados,

de arborização

preferencialmente

com

devem ser mantidos,
espécies

nativas,

implantados

em

relação

e

às

particularidades e necessidades de cada município, contando com a contribuição de
entes públicos, privados e dos próprios cidadãos, com intuito de garantir à nossa e
às futuras gerações melhor qualidade de vida (Porto Alegre, 2015a).

Gonçalves (1999) ressalta que a arborização urbana deve ser planejada de

acordo com as necessidades urbanas, abrangendo questões estéticas, psicológicas,
econômicas, sociais e políticas. Desta forma, por abranger diversos fatores, propõe
uma visão globalizante que denomina de floresta urbana, onde a visão do elemento
árvore passa de individual para coletiva. No projeto piloto sobre floresta urbana, São

Paulo (2010) destaca que viver próximo a uma área significativamente arborizada
semelhante a uma floresta leva à promoção da saúde dos habitantes, tendo em vista

que a arborização atua como uma barreira à incidência de raios solares,
minimizando danos aos olhos e sistema imunológico, e até mesmo prevenindo
determinados tipos de tumores de pele relacionados à excessiva exposição solar e

radiação ultravioleta, consequentemente reduzindo custos com a saúde pública,
além de outros já mencionados nesse capítulo.

Ribeiro (2008) afirma que um dos grandes desafios às prefeituras e

concessionárias de energia elétrica é a harmonização entre arborização urbana e as
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RDEE, tendo em vista que o planejamento de ambos tem sido realizado de forma
independente um do outro, resultando na disputa do espaço físico.

Com isso se pode afirmar que o principal impacto gerado pela RDEE é sobre

a arborização urbana, devido à falta de planejamento dos elementos que compõem
as cidades. Em especial, pelo fato de o modelo de fiação aérea do tipo convencional

ser amplamente predominante, o que faz com que seja necessária a realização da

poda periódica, que diminui drasticamente a copa das árvores. Isto porque este tipo
de fiação não pode ter contato com a vegetação, no intuito de garantir o

fornecimento de energia elétrica aos consumidores. Dessa forma, os serviços
ambientais benéficos gerados pelas espécies arbóreas são reduzidos, assim como

resta inviabilizado o plantio de novas mudas de grande porte sob a fiação, as quais
oferecem trazer maiores benefícios à população e ao meio ambiente do que
espécies de pequeno e médio porte.

Tucci e Clarke (1997) afirmam que as modificações naturais e artificiais na

cobertura

vegetal das

bacias hidrográficas

influenciam

no comportamento

hidrológico, destacando que a vegetação contribui no balanço de energia e no fluxo

de volumes de água conforme Figura 11, que demonstra como a arborização
consegue interceptar a água da chuva, atenuando a vazão de infiltração e/ou
escoamento, através da retenção pelas suas folhagens (copa) e tronco.

De acordo com o estudo sobre os tipos de solos existentes em Porto

Alegre/RS realizado por Hasenack et al (2008) através do modelo hidrológico do

SCS, também conhecido como método de curva número ou precipitação efetiva, que

utiliza uma expressão que relaciona a razão entre a precipitação total acumulada,
em mm, com o volume superficial acumulado, em mm, e a razão entre a infiltração e
escoamento da bacia, a fim de determinar a capacidade máxima da camada
superior do solo, no qual se estabeleceu uma escala variável denominada de curva

nível (CN), com valores variando de 0 a 100, onde cobertura muito permeável
corresponde a CN = 0 e cobertura completamente impermeabilizada corresponde a

CN = 100. A partir dessas premissas foi possível concluir que 83%, das 16 classes
de uso de solo, apresentaram valores de CN superiores a 75. Isso significa que a
bacia possui baixa taxa de infiltração, ou, ao contrário, apresenta alta taxa de

escoamento superficial. Portanto se o município ampliasse consideravelmente o

índice de arborização urbana proporcionaria melhor taxa de infiltração de água

32
pluvial e reduziria os impactos provocados por precipitações intensas, minimizando a
incidência de alagamentos e seus problemas à população.
Figura 11 – Interceptação Vegetal

Fonte: Bruijnzel, 1990 apud Tucci e Clarke, 1997.

O levantamento realizado por McDonald et al (2016) a respeito do combate ao

calor extremo e à poluição por materiais particulados, através da ampliação da

arborização urbana, concluiu que se fossem investidos 3,2 bilhões de dólares
anualmente, portanto menos de 4 dólares por habitante, dezenas de vidas poderiam

ser salvas, além de beneficiar a saúde de dezenas de milhões de pessoas. As
árvores não devem substituir outras estratégias de despoluição, entretanto devem

ser complementares na melhoria da qualidade do ar, por meio da redução de
materiais particulados dispersos (Figura 12) e da amenização da elevação da
temperatura (Figura 13). Ademais, o aumento da arborização urbana poderá reduzir
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o consumo de energia elétrica e aumentar o sequestro de carbono. Considerando o
cenário com máximo plantio de árvores, nas 245 cidades do estudo, se estima que
poderia ser reduzido o consumo de 9,3 a 48 bilhões de kWh (0,9 a 4,8%), e, em

relação ao sequestro de carbono, aumentaria em 2,7 a 13 milhões de toneladas, ao

passo em que a redução de emissões de CO2 oriundas do consumo de energia

elétrica seria da ordem de 7 a 35 milhões de toneladas.

Na Figura 12 é apresentada uma ilustração de como a arborização urbana

consegue reduzir os materiais particulados dispersos no ar (PM in Airflow). Como se

pode observar, uma fração do fluxo de ar é bloqueada (Blocked Airflow) pela árvore,

o que pode resultar no aumento da concentração de MP no local. Entretanto, em

relação ao fluxo de ar que não foi bloqueado, ou seja, que passará pela copa da

árvore, ocorre a retenção de material particulado (PM Removal by Tree Canopy), de
maneira que o fluxo de ar que ultrapassar a copa estará com menor quantidade de

MP. Ele se diluirá com o fluxo de ar que passou sobre a árvore, ocorrendo a

rediluição dos materiais particulado (PM Redilution), proporcionando melhor
qualidade do ar.

Figura 12 – Redução de Materiais Particulados pela Arborização Urbana

Fonte: McDonald et al, 2016.

Na Figura 13 é apresentada uma ilustração de como ocorre a amenização da

temperatura pela arborização urbana. De acordo com McDonald et al (2016) quanto

maior for a copa das árvores, maior será o resfriamento da temperatura, cabe
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destacar que a temperatura tende até se igualar com a temperatura média
circundante numa distancia de 80 metros do conjunto de indivíduos arbóreos.

Figura 13 – Amenização da Elevação da Temperatura pela Arborização Urbana

Fonte: McDonald et al, 2016.

3.2.1 ARBORIZAÇÃO URBANA EM PORTO ALEGRE/RS
O município de Porto Alegre/RS é considerado uma cidade verde, visto que o

índice de arborização urbana, somado ao conjunto de ilhas, parques e áreas de
preservação natural, que estão sob sua jurisdição, está acima do recomendado pela

Organização Mundial de Saúde (OMS), que é de 12 m² por habitante (Porto Alegre,
2015a). Está na quinta colocação em relação à arborização de entorno de domicílios

particulares, em zona urbana, considerando cidades brasileiras com população
superior a 1 milhão de habitantes (IBGE, 2010 apud ALVES, 2013). O Município

apresenta índice de 82,9%, sendo que o melhor índice é de Goiânia/GO (89,5%),
seguida por Campinas/SP (88,4%), Rio de Janeiro/RJ (84,6%) e Belo Horizonte

(83,0%). O pior índice pertence a Belém/PA (22,4%). Não obstante, cabe destacar
que apesar do índice de arborização urbana de Porto Alegre/RS estar acima do
recomendado pela OMS, alguns bairros e logradouros deixam a desejar sob esse
aspecto.

O município é conhecido como a “cidade das árvores”, com total de

22.205,701 m² de áreas verdes, composta por 9 parques, 748 praças e 411 verdes
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complementares, referentes a Unidades de Conservação, calçadas e canteiros
centrais, áreas de morro, jardins e pátios residenciais e outras áreas privadas.

Ademais, destaca que a arborização urbana teve início no século XIX e se
intensificou na década de 30 do século XX, estimando-se que atualmente existam

mais de 1 milhão de árvores em vias públicas, o que resulta em uma menor atenção
quanto às arvores de calçadas e canteiros centrais (Porto Alegre, 2002).

Na Figura 14, são apresentados registros fotográficos da arborização viária

que compõe a arborização urbana do município, nos quais: (A) Rua Gonçalo de
Carvalho, arborizada com tipuanas; (B) Rua Fernando Gomes, arborizada com

jacarandás; e (C) Avenida Oswaldo Aranha, arborizada com palmeiras e jacarandás.
Figura 14 – Arborização Viária de Porto Alegre/RS

Fonte: Adaptado de Porto Alegre, 2002.

No estudo elaborado por Brasil (2007) sobre os remanescentes de vegetação

do Pampa, que quantifica a área, em km², para cada um dos municípios do Rio

Grande do Sul afirma que Porto Alegre/RS (área total de 497,48 km²) apresenta
24,08% (119,79 km²) de cobertura vegetal original do Bioma Pampa, sendo 50,75
km² (42,37%) do tipo campestre e 69,04 km² (57,63%) do tipo florestal.

Hasenack et al (2008) realizou um mapeamento da vegetação e ocupação do

município em estudo, tendo em vista a heterogeneidade da cobertura vegetal, com

intuito de assegurar a homogeneidade entre os critérios de delimitação por
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diferentes técnicos durante a interpretação dos dados obtidos, sendo que os dividiu
da seguinte maneira, conforme Quadro 1:

Quadro 1 – Dados do Mapeamento da Vegetação e Ocupação de Porto Alegre/RS
CLASSE
SUBCLASSE
GRUPO
SUBGRUPO
PROPORÇÃO (%)
Mata Nativa
21,51
Arbórea
Mata Degradada
0,63
Bosque
0,62
Vegetação
Veg. Natural
Arbustiva
Veg. Arbustiva
3,86
Banhado
5,85
Herbácea
Campo Nativo
7,43
Campo Manejado
21,12
Temporário
3,24
Cultivos
Permanente
0,28
Antrópico
Rural
Silvicultura
0,43
Edificações
Diversas
0,62
Edifícios
3,03
Edifícios e Casas
2,99
Ocupação
Casas
11,97
Edificações
Casas Isoladas
1,93
Antrópico
Urbano
Ocupação Espontânea
3,32
Pavilhões
6,48
Vias
2,66
Sem Edificações
Solo Exposto
1,32
Área sem veg.
Afloramento Rochoso
0,09
Água
Corpos d’água
Água
0,62
Fonte: Adaptado de Hasenack et al, 2008.

O município de Porto Alegre/RS apresenta 49.669 km² e possui 32% (2.913

km²) de vegetação natural (remanescentes florestais), nos quais 139 km² são de

mata e 2.774 km² são de vegetação de várzea. Dentre as capitais é considerada a

mais preservada seguida por Florianópolis (25%), Recife (20%), Teresina (19%), Rio

de Janeiro (18%), São Paulo (18%), Maceió (18%), Campo Grande (17%), Natal
(15%), Vitória (14%), Fortaleza (12%), João Pessoa (11%), Aracajú (11%), Belo
Horizonte (7%), Salvador (4%) e Curitiba (1%). Cabe destacar que mais de 120
milhões de pessoas vivem na área ocupada pela Mata Atlântica, a qual, devido à

alta densidade demográfica, foi extremamente degradada, principalmente pela
urbanização desenfreada e exploração dos recursos naturais. Em torno de 70% do
produto interno bruto nacional é gerado nessa região, mas mesmo assim ela atua

como sumidouro de carbono, inclusive com significância global, além de fornecer
outros inúmeros serviços ecossistêmicos para a população brasileira (BRASIL, 2015;
HIROTA, 2015; INPE, 2013).
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No inventário amostral das árvores em calçadas e canteiros centrais do

município, realizado por Porto Alegre (2002), se concluiu que existem 18 espécies
predominantes, que representam 83,53% da população arbórea viária, conforme
Quadro 2:

Quadro 2 – Espécies Predominantes da Arborização Viária de Porto Alegre/RS
Posição
Nome Popular
Família
Proporção (%)
1º

Extremosa

Lagerstroemia indica

3º

Jacarandá

Jacaranda mimosiifolia

10,75

5º

Branquiquito

Brachychyton populneum

4,12

7º

Mimo-de-Vênus

Hibiscus rosa-sinenis

9º

Tipuana

2º
4º
6º

Ligustro

Cinamomo

Ligustrum japonicum
Melia azedarach

19,50

18,64
6,57

Tabebuia avellanedae

3,10

Ipê-amarelo

Tabebuia chrysotricha

2,56

Sibipiruna

Caesalpinia peltophoroides

1,58

12º

Canafístula

Peltophorum dubium

1,16

14º

Plátano

Platanus acerifolia

8º
10º
11º
13º

Ipê-roxo

Abacateiro

Pitangueira

Tipuana tipa

Persea americana
Eugenia uniflora

15º

Manduirana

Senna macranthera

17º

Goiabeira

Psidium guajava

16º
18º

Flamboyant

Salso-chorão

Fonte: Porto Alegre, 2002.

Delonix regia

Salix babylonica

2,84

1,67

1,16

1,08

0,98

0,96

0,95

0,93

0,92

As duas primeiras colocadas do inventário apresentaram elevada proporção

em relação às demais, apresentando índice de frequência superior a 15%, portanto

foram consideradas como fator de risco, em relação ao controle de pragas e

moléstias, logo foi restringido o plantio de novas mudas dessas espécies nos
logradouros do município (Figura 15). Na Figura 16, são apresentadas as espécies
predominantes e não restringidas para plantio na arborização urbana de Porto

Alegre/RS, sendo que a primeira foto é da espécie em 3º lugar (A), a segunda é
referente à espécie em 4º lugar (B), em seguida a espécie em 5º lugar (C), assim
sucessivamente até a espécie em 18º lugar (P) (Porto Alegre, 2002).
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Figura 15 – Espécies com Plantio Restringido em Porto Alegre/RS

Fonte: Adaptado de Porto Alegre, 2002.
Figura 16 – Espécies com Plantio Não Restringido em Porto Alegre/RS

Fonte: Adaptado de Porto Alegre, 2002.
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Entre 2009 e 2015 foi realizado um estudo com 1.830 árvores imunes ao corte

no município, sendo que foi analisado o estado fitossanitário e existência das
mesmas, visando a atender uma solicitação do Ministério Público. Para tanto,
elaborou um inventário que conta com 664 árvores tombadas por lei e

georreferenciadas. Zucco (2015) em seu estudo apresenta 7 árvores que estão entre

as 664 árvores tombadas do município, conforme Figura 17, onde: Palmeira-daCalifórnia, exótica, 23 m de altura, 0,35 m de diâmetro, localizada na Rua Costa, 71

(A); Cedro, nativa, 12 m de altura, 0,80 m de diâmetro, localizada na Rua 24 de

Outubro, 1.281 (B); Canforeira, exótica, 17 m de altura, 1,2 m de diâmetro,
localizada na Rua Duque de Caxias, 968 (C); Jasmim-manga, exótica, 7,5 m de

altura, 0,35 m de diâmetro, localizada na Rua 24 de Outubro, 1.641 (D); Cedro,
nativa, 12 m de altura, 0,80 m de diâmetro, localizada na Rua Botafogo, 396 (E);
Mangueira, nativa, 15 m de altura, 1,40 de diâmetro, localizada na Av. Perimetral,
342 (F); e Figueira, exótica, 18,1 m de altura, 1,10 m de diâmetro, localizada na Rua
da República, 801 (G) (Porto Alegre, 2015b).

Figura 17 – Algumas das Árvores Tombadas de Porto Alegre/RS

Fonte: Adaptado de Zucco, 2015.
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3.2.2 PLANEJAMENTO, GESTÃO E MANEJO DA ARBORIZAÇÃO URBANA
De acordo com Pelotas (2007), a arborização urbana deve ser planejada de

forma criteriosa, de forma a evitar interferências na RDEE, nos cabos de telefonia,
nas redes de água e esgoto, na circulação de veículos e pedestres, conflitos com

construções, além de atender normas de espaçamento nas calçadas conforme

legislação municipal. Em relação às escolhas das espécies, devem ser analisados
os seguintes fatores: porte da árvore, tipo de copa, persistência das folhas,
características das raízes e ausência de princípios tóxicos e alérgicos, ademais de

optar por espécies nativas da região, com intuito de garantir o seu desenvolvimento
pleno. Basso e Corrêa (2014) reforçam que o planejamento deve ser organizado, de

forma que contemple toda malha urbana do município, com espécies arbóreas
adequadas

à

localidade,

assegurando

questões

fitossanitárias

para

seu

desenvolvimento, evitando conflitos com outros elementos das cidades, além de
visar à exploração de aspectos estéticos que cada espécie possui ao longo do
tempo.

Porto Alegre (2002) afirma que preferencialmente realiza o plantio de

espécies nativas, em especial de frutíferas (nomes populares: Araçá, Capororoca,

Araticum, Cocão, Pitanga, Camboim, Guamirim, Ingá-feijão, Cerejeira, Guabiju,

Chal-chal, Tarumã-preta, Butiazeiro e Jerivá), a fim de melhorar o índice de espécies
arbóreas nativas no município e de ampliar a oferta de alimento e abrigo para a
avifauna. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMAM) conta com um viveiro de

mudas (Figura 18) de árvores, arbustos e forrações, com produção média anual de
100.000, 35.000 e 200.000 unidades respectivamente, sendo 119 espécies para uso

em vias públicas, das quais 96 são nativas e 23 exóticas, além de 16 espécies de
palmeiras para arborização de calçadas e canteiros centrais, 163 espécies de
arbustos e 194 espécies de plantas ornamentais (flores, folhagens e forrações).
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Figura 18 – Viveiro Municipal de Mudas de Árvores, Arbustos e Forrações de Porto Alegre/RS

Fonte: Adaptado de Porto Alegre, 2002.

Pelotas (2007) destaca que as espécies que podem ser plantadas sob as

RDEE são de pequeno porte (nomes populares: Hibisco, Fedegoso, Pitangueira,
Quaresmeira, Alecrim, Grevilha-anã e Cássia aleluia); em lado oposto da via com

RDEE são as de médio porte (nomes populares: Ipê-amarelo, Pitosporo, Murta,

Extremosa, Pata-de-vaca, Anacauíta, Chal-chal, Cocão, Uvaia, Camboim-de-folhalarga, Tarumã-preta e Guabiju); e já nos canteiros centrais e áreas verdes ficam as
de porte grande (nomes populares: Paineira, Louro Pardo, Corticeira do banhado,
Caroba, Jacarandá, Açoita-cavalo, Ipê-roxo e Aroeira vermelha).

Ribeiro (2008) enfatiza que a fim de facilitar o planejamento da arborização

urbana, as árvores são divididas em porte pequeno, médio e grande, sendo que as

de pequeno porte podem ser utilizadas sob RDEE e passeios estreitos (nomes
populares: Murta, Ipê-de-jardim, Flamboyant-mirim, Manacá-de-jardim, Hibisco,
Resedá anão, Cássia-macrantera, Rabo-de-cotia, Urucum, dentre outras), as de

médio porte em locais sem RDEE e passeios largos (nomes populares: Aroeirasalsa, Astrapéia, Cássia imperial, Resedá-gigante, Magnólia amarela, Eritrina,
Ligustro, Sabão-de-soldado e Canelinha) enquanto as de porte grande somente

podem ser utilizadas em locais com bastante espaço e sem fiação (nomes
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populares: Sibipiruna, Jambolão, Monguba, Pau-ferro, Sete-copas, Flamboyant, Ipêroxo, Ipê-amarelo, Ipê-branco, Jacarandá-mimoso, Figueiras em geral, dentre
outras).

A SMAM realiza o plantio de espécies durante o ano inteiro, entretanto o

plantio em ruas, avenidas, calçadas, canteiros centrais, parques, praças e jardins

públicos é intensificado entre os meses de maio a agosto, devido às temperaturas
estarem mais baixas e as espécies estarem em período de dormência vegetativa,.
Os munícipes de Porto Alegre/RS, em média, solicitam 500 pedidos de plantios, o

que resulta numa média anual de 1.700 mudas plantadas. Entre o período de 1990 e
1999, realizou o plantio de 29.000 mudas de árvores em média por ano, além de
39.425 arbustos e 85.404 forrações, entretanto é sabido que nem toda muda que foi

plantada irá se desenvolver, devido à morte natural ou depredação, sendo que em

geral só conquistam autonomia a partir do terceiro ano de plantio, portanto a melhor
maneira de garantir o desenvolvimento saudável das mudas é o tratamento
preventivo (Porto Alegre, 2002).

No que toca à poda, Seitz (1996) destaca que é uma prática constante

realizada na arborização urbana, que visa a assegurar o seu desenvolvimento

saudável, seguro em relação a outros elementos que compõem as cidades, além de

manter uma boa estética, sempre e quando aplicada de forma correta por
profissionais habilitados ou acompanhadas pelos mesmos. Por outro lado, afirma

que a poda é uma agressão às espécies, visto que ela possui mecanismos e

processos de defesa contra inimigos naturais, além de possuir estrutura e funções
bem definidas. Dentre os tipos de podas destacam-se os seguintes:

- Poda de Formação ou Educação: Comumente utilizada para modificar a

tendência natural do desenvolvimento do indivíduo, principalmente em relação a sua

copa, com vistas a sua futura utilização na arborização urbana, compatibilizando-o
com os espaços e elementos que compõem a cidade como, por exemplo, as RDEE;

- Poda de Manutenção e Limpeza: são realizadas após a formação da copa,

de tempos em tempos quando houver necessidade de evitar que galhos secos
caiam sobre a RDEE, veículos e/ou pedestres, assim como eliminar fungos e
parasitas que estejam presentes e que enfraquecem os galhos; e

- Poda de Segurança: é realizada, tanto em galhos quanto raízes, com o

intuito de prevenir acidentes iminentes, muitas vezes desencadeados pela má
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execução dos outros tipos de podas anteriores ou por novas modificações do
ambiente urbano.

Porto Alegre (2002) considera a poda da arborização urbana como uma

prática necessária para compatibilizar o indivíduo aos espaços e elementos urbanos,
destacando, ainda, que deve ser utilizada somente em casos específicos, ou seja,
apenas quando houver necessidade de evitar acidentes com veículos, pedestres e

construções, conflitos com a RDEE e outros elementos urbanos, assim como
garantir o reestabelecimento fitossanitário da própria árvore em relação a parasitas e
fungos.

As podas em áreas públicas do município de Porto Alegre/RS são de

competência exclusiva da SMAM. Não obstante, em virtude dos corriqueiros

conflitos entre arborização urbana e RDEE, a CEEE possui licença ambiental para a

realização de poda em casos de riscos elétricos que possam prejudicar os
consumidores, além de ambas as instituições possuírem um convênio de

cooperação técnica entre arboristas e eletricistas. Em áreas particulares, a
responsabilidade é do próprio proprietário, que em alguns casos dependendo da

espécie, necessita solicitar autorização à SMAM, para a realização de poda,
supressão ou transplante, com empresa especializada ou responsável técnico
habilitado com a devida anotação de responsabilidade técnica (Porto Alegre, 2002).

De acordo com o levantamento realizado por Porto Alegre (2002), a

arborização urbana apresenta conflitos com a RDEE na proporção de 1% com as
redes de alta tensão e 16,1% com as redes de baixa tensão, sendo que anualmente

ocorrem 15.200 podas, em média, devido a conflitos com RDDE, rede de telefonia,

construções, placas de sinalização e semáforos, assim como para reestabelecer as
condições fitossanitárias dos indivíduos. Não suficiente, há, em média, 1.200
podas/ano referentes à execução de serviços especiais de poda em conjunto com a
CEEE.

Os resíduos de poda urbana são coletados e transportados por terceiros

contratados pela SMAM, que prestam o serviço com caminhões com carroceria

aberta, enquanto a CEEE possui caminhões próprios e locados. A partir da

viabilização para aquisição de um triturador mecânico pela SMAM, em meados do

ano 2000, os resíduos arbóreos passaram a serem encaminhados à compostagem,
no próprio município, em local gerido pelo Departamento Municipal de Limpeza
Urbana (DMLU), que os transforma em composto orgânico, que é utilizado para a
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adubação de novas mudas do viveiro municipal, praças, parques, canteiros, jardins,
ou seja, da arborização urbana em geral, reduzindo gastos de dinheiro público e

privado além de contribuir com o meio ambiente. Antes disso, os resíduos arbóreos
tinham como destinação final aterros sanitários e aterros de inertes (Porto Alegre,
2002; 2013).

3.3 MUDANÇAS CLIMÁTICAS
O

aquecimento

global,

provocado

pelas

atividades

antrópicas

que

aumentaram consideravelmente a quantidade de gases do efeito estufa (GEEs) e
que podem afetar os ecossistemas terrestres, estes que não possuem alto índice de

adaptação se comparado a uma mudança climática num curto espaço de tempo,

principalmente quando, os desmatamentos, são somados aos GEEs. Os GEEs
considerados

direto

são:

Dióxido

de

Carbono,

Metano,

Óxido

Nitroso,

Hidrofluorocarbonos, Perfluorocarbonos e Hexafluoreto de Enxofre. O aumento da
temperatura do ar no verão, nas cidades, tem provocado ondas de calor, que além

de afetar a vida de milhões de pessoas, tem provocado a morte de 12.000 pessoas
por ano, este efeito de aquecimento, que tem sido intensificado e ampliado a

magnitude das ondas de calor, ocorre em virtude do aprisionamento da energia solar
na atmosfera terrestre, pelos GEEs (BRASIL, 2014; McDONALD et al, 2016; NOBRE
et al, 2005).

De acordo com Leite (2015) se entende por mudança climática todas as

atividades humanas que direta ou indiretamente alterem a composição da atmosfera

global, devido ao incremento das emissões de GEEs, por um determinado período,

no qual somada a variabilidade climática natural acelera o processo de alterações
climáticas. Todas as políticas de combate, do maior desafio a ser enfrentado pela

humanidade em toda sua história, à mudança climática, partem de duas premissas
básicas, para orientar a grande maioria de intervenções estratégicas a serem
executadas: a mitigação e a adaptação.

A mitigação consiste em mudar ou substituir as tecnologias existentes no

intuito de reduzir o uso de recursos naturais, atenuar as emissões de GEEs além de

aumentar os sumidouros, sendo que essas ações tanto podem ser realizadas
diretamente nas fontes quanto com a implementação de sumidouros. A adaptação
tem como base a certeza de que a mudança climática é um efeito inevitável, mesmo
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que sejam adotadas diversas ações de mitigação. Desta forma as ações visam

reduzir a vulnerabilidade dos sistemas naturais e humanos em relação aos efeitos
presentes e aos futuros já esperados (LEITE, 2015).

Os principais efeitos esperados da mudança do clima, que vão proporcionar

graves consequências à população humana e ecossistemas naturais, devido ao
aumento da frequência de eventos extremos climáticos, são: extinção de animais e

plantas, interferências na agricultura a partir de oscilações no volume de colheitas e

na qualidade dos cultivos, consequências econômicas na recuperação dos danos e
em ações de mitigação e adaptação das cidades, aumento de problemas de saúde

em especial na intensificação da propagação de doenças infecciosas, aumento da

temperatura média terrestre resultando em secas prolongadas, ondas de calor,
aumento da desertificação e ilhas de calor no ambiente urbano, aumento dos níveis

dos oceanos relacionados ao derretimento das calotas polares podendo provocar o
desaparecimento de ilhas e cidades litorâneas, aumento das precipitações intensas,

tempestades tropicais, inundações, nevascas, furacões, tornados e tsunamis,

aumento das concentrações de poluentes presentes no ar, dentre outros (BRASIL,
2008; PBMC, 2017; RICHIERI, 2006).

Tendo em vista os pressupostos acima mencionados e considerando os

benefícios que a arborização urbana proporciona à população e ao meio ambiente, a
ampliação da arborização pode ser uma ação que atua tanto na mitigação quanto na

adaptação frente à mudança do clima. Na mitigação, absorve CO2 da atmosfera,

pois funciona como sumidouro de carbono e na adaptação possui diversas funções
como na prevenção de enchentes, diminuição das ilhas de calor, aumento da

permeabilidade e diminuição dos impactos de precipitações intensas, retenção de
materiais particulados presentes no ar que resulta na minimização de riscos à saúde
humana, atenuação dos impactos provenientes de fortes ventos, dentre outros.

Tucci e Clark (1997) destacam que um dos principais serviços ambientais da

vegetação é em ralação ao balanço de energia e controle do fluxo do volume de

água, devido à fração que é interceptada pelas folhas, evaporada quando as
condições climáticas estiverem propícias, posteriormente as espécies liberam

umidade para o meio ambiente através da transpiração, além de retirar umidade do

solo através de seu sistema radicular, contribuindo para o conforto térmico, ou seja,
melhorando o microclima, no caso das cidades.
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No estudo elaborado por McDonald et al (2016), que realizou uma análise

global, em 245 cidades que abrangem 910 milhões de pessoas, avaliando o papel

das árvores em zonas urbana no combate ao calor extremo e à poluição por material
particulado. Estima-se que até o ano de 2050, mais da metade da população global
viverá em cidades e centros urbanos, com isso surge um problema iminente da

qualidade do ar nessas localidades, tendo em vista que o contaminante mais
agressivo a saúde humana é o material particulado, principalmente emitido pela
queima de combustíveis fósseis.

Sabe-se que os materiais particulados com

diâmetro inferior a 2,5 µg (MP2,5) são capazes de penetrar nos pulmões, através de

diversas fontes de entrada do corpo humano, sendo que atualmente são

responsáveis pela morte de 3,2 milhões de pessoas por ano, representando 4% das

mortes globais por enfermidades, assim como também podem provocar doenças
respiratórias crônicas e agudas, inclusive asma, não obstante, estima-se que no ano

de 2050, o número de mortes anuais se elevará a 6,2 milhões, portanto a busca por
soluções são emergentes.

3.3.1 MUDANÇAS CLIMÁTICAS EM PORTO ALEGRE/RS
A capital gaúcha contribui significativamente com danos ambientais negativos

que aceleram as mudanças climáticas como, por exemplo: precariedade do
planejamento de urbanização, minimização da cobertura vegetal, impermeabilização

do solo, contaminação e assoreamento de corpos hídricos, dentre outros que

resultam em danos à qualidade de vida humana e ao meio ambiente como, por
exemplo, alagamentos, deslizamentos. Ilhas de calor em áreas de maior
concentração de construções (Porto Alegre, 2013).

No que se refere às ilhas de calor, se tem que o primeiro registro histórico,

deste fenômeno, foi obtido por Danni (1979) enquanto, em 1984, durante o outono,
Hasenack e Becke (1986), diagnosticaram diferença de 2,5°C entre o centro do

Parque Farroupilha e o centro de Porto Alegre/RS e na noite de 18 de maio de 1984,
o centro do Parque Farroupilha apresentou 1°C a menos que o centro de Porto

Alegre/RS. Em locais que apresentam prédios altos e alta densidade demográfica,

comumente há grande armazenamento de calor, em determinadas épocas do ano,
que aumentam a frequência das ilhas de calor (CAIS MAUÁ DO BRASIL S.A, 2015a;
HASENACK e FERRARO, 1998 apud HASENACK et al, 2008).

47
De acordo com o Porto Alegre (2013) nos últimos anos o município em estudo

se mantem entre as cidades do estado em situação crítica em relação ao índice de
potencial poluidor do setor industrial, assim como a Região Metropolitana que tem

elevado seus índices. No ano de 2007, o município foi a segunda capital mais
poluída do Brasil, apresentando o dobro do nível de poluição recomendado pela

Organização Mundial da Saúde (OMS), exatamente 22,25 mg/m³ de MP2,5,

entretanto os postos de monitoramento da qualidade do ar, em 2010, apresentaram,
em sua grande maioria, dados que variavam de condições regulares à boas.

Segundo o inventário de emissões de GEEs gerados pela mobilidade urbana

na região central de Porto Alegre/RS, realizado por Instituto Latino Americano de

desenvolvimento Econômico Sustentável – ILADES (2015), sendo que o estudo

utilizou 2013 como o ano-base, numa região de 1,5 km de raio entre as Avenidas

Salgado Filho e Borges de Medeiros, no qual resultou em 83.454,9 t CO2

equivalente/ano, onde 70,19% dessas emissões são de origem de veículos privados,
27,90% pelos transportes coletivos, 1,50% pelo transporte de trem e 0,42% pelo
transporte fluvial. É importante destacar que o município em estudo não possui
inventário de emissões de GEEs e também não possui uma política municipal de

mudanças climáticas, portanto, segue os termos estabelecidos na Lei Federal nº
12.187/2009, conhecida como a Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC)

e na Lei Estadual nº 13.594/2010, conhecida como a Política Gaúcha sobre

Mudanças Climáticas (PGMC). Destaca também que os materiais particulados
dispersos pelos veículos automotores na cidade podem causar sérios danos à

população quando inalados, portanto, de acordo com McDonald et al (2016), com o

aumento da arborização urbana será possível reduzir a concentração de MP2,5
proporcionando melhor qualidade de vida à geração presente e futura.
3.4 ASPECTOS LEGAIS
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é o instituto

normativo mais importante do ordenamento jurídico brasileiro e no seu art. 225
reconhece o meio ambiente como essencial à sadia qualidade de vida, bem de uso
comum do povo, no qual todos têm direito ao meio ambiente equilibrado e enfatiza

que o Poder Público e à coletividade devem defender e preservar o meio ambiente
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para as presentes e futuras gerações, desta maneira é considerado como um direito
fundamental à dignidade humana (BRASIL, 1988).

A Lei Federal nº 6.938/1981, conhecida como a Política Nacional do Meio

Ambiente (PNMA) em seu art. 3º, inciso I, define o conceito de meio ambiente sendo

como o “conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física,

química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”, no

inciso II, define degradação ambiental como “alteração adversa das características
do meio ambiente” e no inciso III, define poluição sendo “a degradação da qualidade

ambiental resultante das atividades que direta ou indiretamente” interfiram no meio

ambiente de forma que: afete a biota, as condições estéticas ou sanitárias; através
de emissões acima dos valores predefinidos em legislações, de poluentes na

atmosfera; proporcionem condições adversas às atividades sociais e econômicas;
prejudique a saúde da população, segurança e bem estar.

Sirvinskas (2002) divide o meio ambiente em: meio ambiente natural; meio

ambiente cultural; meio ambiente artificial; e meio ambiente do trabalho. Entende
que o patrimônio nacional do meio ambiente não pode ser dividido apenas em

patrimônio natural e patrimônio cultural. O patrimônio somente é protegido por lei,

ato administrativo ou por decisão judicial quando possuir valor histórico, cultural,
científico, turístico, dentre outros. A arborização urbana pode ser entendida como

um conjunto de árvores, que exercem diversos serviços ambientais como, por
exemplo, a melhora da qualidade do ar e da paisagem, sombreamento, minimização
da poluição sonora, atração da avifauna, dentre outras, desta forma promove a

qualidade de vida da população no ambiente urbano, portanto faz parte do
patrimônio natural.

De acordo com Lavratti e Prestes (2009), a partir do art. 24, inciso VI da CF,

que faz menção específica às florestas, a União, os Estados e o Distrito Federal têm

competência concorrente para legislar em matéria ambiental. Segundo o art. 30,
incisos I e II da CF, os Municípios podem legislar apenas quando houver um

interesse local ou na forma suplementar a legislação federal e estadual. No art. 23,

incisos VI e VII da CF diz que a competência material é comum a todos os entes
federativos.

Em relação à competência para o ordenamento territorial, segundo o art. 21,

incisos IX e XX, cabe à União a elaboração e execução de planos nacionais e
regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social, além
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de instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano. Os Estados podem planejar até
mesmo em nível territorial, nas zonas metropolitanas, aglomerações urbanas e

microrregiões que foram constituídas pelos mesmos, consoante art. 25, § 3º da CF.

Conforme o art. 30, inciso VIII da CF, os Municípios possuem competência apenas
para realizarem o ordenamento territorial local, através do planejamento e controle

de uso do solo, do parcelamento e da ocupação do solo. Cabe destacar também o

que diz o art. 182 § 1º da CF, no qual obriga a criação e execução do plano diretor
municipal, que serve para ordenar as funções sociais da cidade, visando o bem

comum da sociedade, em cidades com população superior a 20 mil habitantes,
sendo que após ser aprovado pela Câmara Municipal, deve ser utilizado como
instrumento básico pelo Poder Público municipal para a política de desenvolvimento
e de expansão urbana (LAVRATTI e PRESTES, 2009).

De acordo com os incisos I, II, III, VIII e IX do art. 176 da Constituição do

Estado do Rio Grande do Sul, de 3 de outubro de 1989, os Municípios devem definir
o planejamento e a ordenação de usos, atividades e funções de interesse local
visando respectivamente os seguintes aspectos: melhoria da qualidade de vida nas

cidades; promoção da função social da propriedade urbana; promoção do

ordenamento territorial de forma integrada as diversas atividades e funções urbanas;
estimulação de ações preventivas e corretivas que impeçam as agressões ao meio

ambiente; e promoção da integração, racionalização e otimização da infraestrutura
urbana básica, priorizando as populações mais necessitadas e locais de alta
densidade demográfica.

Na visão de Sirvinskas (2002), “o plano diretor e a lei de parcelamento de solo

são instrumentos de controle eficiente de preservação dos poucos espaços verdes

existentes nos grandes centros urbanos”, tendo em vista que neles devem ser
exigidos a preservação desses espaços verdes também dos particulares, assim

como permite o Poder Público municipal desapropriar áreas edificadas para a
criação de parques, jardins, dentre outros.

De acordo com Tozzi (2017) a arborização urbana exerce um importante

papel no equilíbrio entre as áreas construídas e o ambiente natural, entende que

toda vegetação existente nas cidades devem ser consideradas como áreas verdes,
portanto, seja ela originária de área pública ou privada, tanto em o conjunto quanto

de forma isolada, constitui a área verde urbana. Desta forma, as árvores que estão
dispostas nas vias da cidade e que estão incluídas nos espaços verdes, são
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consideradas como um bem público de uso comum do povo, nos termos do art. 66
do Código Civil, estando à disposição da coletividade, o que implica na obrigação

municipal de gestão. Na Carta de Atenas há recomendação para implantação de

áreas verdes ou espaços vazios, destacando a função social e afirmando que são
essenciais a qualquer planejamento urbano. As áreas verdes também possuem

outras funções como, por exemplo: higiênica, paisagística, estética, plástica,
educacional, dentre outras.

O art. 25 da Lei Federal nº 12.651/2012, também conhecida como Código

Florestal, diz que o Poder Público municipal contará com instrumentos para o

estabelecimento de áreas verdes. Nos incisos VI, VII e VIII do art. 26 da Lei Federal
nº 10.257/2001, conhecida como Estatuto da Cidade, que regulamenta o art. 182 e

183 da CF, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências
diz que o direito de preempção será exercido pelo Poder Público sempre que

necessitar das áreas para criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes,
unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental,
histórico, cultural e paisagístico. As diretrizes do art. 2º do Estatuto da Cidade, que

se enquadram no presente estudo são os seguintes incisos: garantir o direito a

cidade sustentável às presentes e futuras gerações (I); devem ser evitadas na
ordenação e controle do uso do solo a proximidade de usos incompatíveis ou

inconvenientes, o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou

inadequados em relação à infraestrutura, poluição e degradação ambiental e

exposição da população a riscos de desastres (VI, alíneas b, c, g e h
respectivamente); adoção de padrões de consumo de bens e serviços e de

expansão urbana compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental (VIII);
proteger, preservar e recuperar o meio ambiente natural e construído, o patrimônio

cultural, histórico e paisagístico (XII); estímulo à utilização nos parcelamentos do

solo, sistemas operacionais com padrões construtivos que tenham como objetivo a
redução de impactos ambientais e a economia dos recursos naturais (XVII); e

tratamento prioritário às obras de infraestrutura de energia, telecomunicações,
abastecimento de água e saneamento (XVIII).

No inciso IX do art. 5º e inciso II do art. 8º da Resolução COMAM Nº 5, de 28

de setembro de 2006, que dispõe sobre o Plano Diretor de Arborização de Porto

Alegre/RS (PDAU), respectivamente, obriga que sejam utilizados cabos ecológicos
em novos projetos ou quando for necessária a substituição de RDEE antigas no

51
intuito de compatibilizá-las com a arborização urbana e quando houver necessidade

de manutenção e/ou substituição de redes de infraestrutura subterrâneas existentes,
para a execução dos serviços deverão ser adotados cuidados e medidas visando a
proteção da arborização urbana.

O art. 6º da Lei Municipal nº 11.292, de 5 de junho de 2012, que declaro como

áreas de uso especial os logradouros públicos considerados túneis verdes, obriga

que nesses logradouros as RDEE sejam por meio de cabos ecológicos, subterrânea
ou por ambas.

Desta maneira, a partir de um planejamento adequado das RDEE em novos

loteamentos ou alteração do tipo predominante para outros tipos que possuem

menores impactos ambientais negativos, integrado ao planejamento de arborização
urbana, o setor de energia elétrica pode ser um aliado na defesa e preservação do

meio ambiente, garantindo que as presentes e futuras gerações tenham um meio
ambiente ecologicamente equilibrado atendendo o art. 225 da CF.
3.4.1 ARBORIZAÇÃO URBANA
A arborização urbana seja ela plantada ou natural, inclusive as que estão

dentro de propriedades privadas ou públicas assim como as que estão ao longo das
vias e canteiros centrais, devem ser consideradas como área verde, pois fazem

parte do complexo arbóreo municipal e estão sob fiscalização do Poder Público, por
força do contexto jurídico atual que as protege como, por exemplo, contra poda,
supressão e transplante. Ressalta ainda que as áreas verdes ou espaços verdes são

fundamentais para o planejamento urbano com vistas ao uso comunitário, tais como:
praças, escolas, parques de recreação para crianças e adolescentes, áreas de lazer

além de finalidades higiênicas, paisagísticas, estéticas, plásticas, de valorização da

qualidade de vida local, da valorização das propriedades do entorno etc (SANTOS,
2001; SIRVINSKAS, 2002; TOZZI, 2017).

De acordo com o art. 22 e art. 23, da Lei Federal nº 6.766/79 que dispõe

sobre o planejamento do solo urbano e dá outras providências, que impõem que a
partir da data de registro do loteamento, as vias, as praças, os espaços livres dentre

outros, passam a integrar o domínio do município, portanto, como as áreas verdes
estão inseridas dentro dos espaços livres, em diversas leis municipais de

parcelamento do solo exigem que cada imóvel possua uma determinada área verde
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em seu projeto, consequentemente, a arborização urbana é considerada um bem

público de uso comum do povo, conforme os termos do art. 66 do Código Civil e

devido as suas importantes funções à coletividade e meio ambiente, tais como:

melhoria da qualidade do ar, melhoria do microclima, controle dos impactos
provocados pelas chuvas, contribuição do balanço hídrico, atração da avifauna e

aumento da disponibilidade de alimento, atenuação da poluição visual e sonora,
valorização imobiliária, aproximação da comunidade à natureza, amenização do

stress da população, dentre outros, confirmam seu caráter de bem difuso conforme
art. 225 da CF (SANTOS, 2001).

A Lei Federal nº 12.651/2012, denominada de Código Florestal, estabelece

em seu art. 4º sua aplicabilidade no meio urbano através da expressão “nas áreas
urbanas” assim como no art. 3º, inciso I, define o conceito de área verde urbana
(TOZZI, 2017).

A arborização urbana, em âmbito municipal, é protegida normalmente pelos

Códigos de Posturas Municipais, porém há cidades com legislação especial fora do

Código. As leis municipais sobre arborização urbana proíbem o cidadão de podar,
cortar, derrubar, arrancar, transplantar quaisquer plantas do perímetro urbano, salvo
exceções mencionadas (SANTOS, 2002).

Segundo o art. 236 da Lei Orgânica, de 1990, do município de Porto

Alegre/RS, atualizada até a Emenda nº 35, de 18 de junho de 2012, no qual afirma

que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo que o

Poder Público e a população devem defender, preservar e restaurar o meio
ambiente, incumbindo à coletividade de exigir do Poder Público medidas sob esse

aspecto, como por exemplo, inciso I, II, IV e V, à respeito da elaboração de um plano
diretor de proteção do meio ambiente, prevenção, combate e controle da poluição e
erosão, promoção da educação ambiental e proteção da fauna e flora e da paisagem

urbana, respectivamente. No art. 242 em seus incisos I e II obriga o Poder Público a

desenvolver programas de manutenção e expansão da arborização urbana,
utilizando pelo menos 50% de espécies frutíferas.

De acordo com Lei Complementar nº 434/99, no art. 18, em seus incisos I e

III, diz que o Programa de Valorização do Patrimônio Cultural e o Programa de

Implantação e Manutenção de Áreas Verdes urbanas, respectivamente, são
estratégias de qualificação ambiental. Desta maneira, a arborização urbana se
insere nesses programas.
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A Resolução COMAM nº 5, de 28 de setembro de 2006, dispõe sobre o

PDAU. Trata-se de um instrumento de planejamento de implantação da política de

plantio, preservação, manejo e expansão da arborização urbana, elaborado pelo

Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMAM). Os objetivos do PDAU são
estabelecidos no art. 2º: definição de diretrizes de planejamento, implantação e

manejo da arborização urbana; promoção da arborização como um instrumento de
desenvolvimento sustentável; implementação e manutenção da arborização urbana

com vistas a melhoria da qualidade de vida e ao equilíbrio do meio ambiente;

estabelecimentos de critérios para o monitoramento de órgãos públicos e privados
que interfiram na arborização urbana; e promover a integração da população com a

arborização urbana no intuito de sua manutenção e preservação. No inciso I do art.
7º, veda o plantio de espécies exóticas invasoras na arborização urbana e exige que
o plantio seja feito com pelo menos 70% de espécies nativas regionais, enquanto o

inciso IV exige do Poder Público, a implantação de programas de atração de fauna

na arborização de logradouros que se conectam às áreas verdes. No art. 19,
disciplina que a supressão, poda e o transplante de árvores deverão atender à

legislação vigente, portanto, devem seguir as recomendações da Lei Complementar
nº 757, de 14 de janeiro de 2015, que estabelece regras para a supressão, o
transplante ou a poda de espécimes vegetais no município de Porto Alegre/RS.

O estudo realizado por Oliveira e Dias (2013) sobre gestão urbana

relacionada às praças e parques de Porto Alegre/RS ressalta que o PDAU foi

elaborado a partir de um inventário da arborização urbana do município, e a partir

daí foram traçadas as diretrizes de planejamento, produção, implantação,
conservação e administração dos indivíduos arbóreos.

A Lei Municipal nº 11.292, de 5 de junho de 2012, declara os túneis verdes

como áreas de uso especial, tendo sido definidos 50 logradouros conforme o Quadro
3. Os túneis verdes são entendidos como um conjunto arbóreo em que as árvores

de uma determinada rua apresentem suas copas unidas, formando um túnel vegetal,
com características ecológicas, culturais, turísticas e paisagísticas de relevante

formação vegetal e circulação biológica, desta forma constituindo-se em Patrimônio

Ambiental. A inclusão de um determinado logradouro está condicionada à aceitação

da maioria dos domicílios presentes mediante abaixo-assinado. Após a aceitação,
esses logradouros devem receber manejo permanente da arborização assim como

receberá tratamento diferenciado, pelo órgão competente, em relação aos padrões
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específicos da compatibilização dos imóveis, iluminação pública, rebaixamento do
meio-fio, sinalização viária e redes públicas, inclusive ressalta que a transmissão de
energia elétrica deverá ser por meio de cabos ecológicos, subterrâneos ou ambos.

Quadro 3 – Logradouros considerados Túneis Verdes em Porto Alegre/RS
Av. Osvaldo
Bairro Vila
Rua Borges do
Av. Guaíba
Av. Polônia
Aranha
Conceição
Canto
Rua Carajá
Rua Dona Laura
Rua Farnese
Rua Gen. Couto
de Magalhães

Rua Luciana de
Abreu

Rua Miguel
Tostes

Rua Saicã
Travessa Guianas
Rua Silveiro, no
trecho entre a

Rua Otávio Dutra
e a Rua Hipólito
da Costa

Rua Casemiro de
Abreu

Rua Dr. Castro de
Menezes

Rua Felicíssimo
de Azevedo

Rua Gen. Souza
Doca

Rua Luzitana
Rua Olavo

Rua Cel. Corte
Real

Rua Dr. Timóteo
Rua Félix da
Cunha

Rua Goitacaz
Rua Machado de
Assis

Rua Dario

Rua Dinarte

Rua Duque de

Rua Eça de

Rua Fernando

Rua Florêncio

Pederneiras
Caxias

Gomes

Rua Gonçalo de
Carvalho

Rua Mariante

Rua Paraíba

Rua Pelotas

Rua Santa

Rua Farias

Rua Tomaz

Rua Professor

Rua Carneiro da

Rua Gen. Souza

Barreto Viana
Terezinha

Langendonck
Rua Ramiro

Barcelos, no

trecho entre a Av.

Osvaldo Aranha e

a Rua Gonçalo de

Fonte: Porto Alegre, 2012.

Carvalho

Santos

Fontoura

Flores
Doca

Av. Érico

Veríssimo, da Av.
Ipiranga à Av.
Borges de
Medeiros

Praça Dr.

Maurício Cardoso

Ribeiro

Queiroz

Ygartua

Rua Vitor Hugo
Rua Marquês do
Pombal

Rua Fábio

Araújo Santos
Rua Santa
Cecília

Rua Álvares
Machado

Rua João
Mendes

Ouriques

3.4.2 MUDANÇAS CLIMÁTICAS
O presente estudo tem a intenção de minimizar os impactos ambientais

negativos proporcionados pelos conflitos existentes entre as RDEE e a arborização

que refletem na aceleração do processo do efeito estufa por fim ocasionando as
mudanças climáticas. Em nível nacional, a principal legislação específica sobre

mudanças climáticas é a Lei Federal nº 12.187/2009, que institui a Política Nacional
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sobre Mudanças do Clima (PNMC) e dá outras providências, está estruturada em

quatro partes: conceitos (art. 2º); princípios, objetivos e diretrizes (arts. 3º a 5º);
instrumentos da PNMC (arts. 6º e 7º); e meta de redução de emissões de GEEs e
planos setoriais de mitigação e adaptação (arts. 11 e 12).

O art. 3º informa que a responsabilidade pela aplicação da PNMC e suas

ações decorrentes são dos entes políticos e dos órgãos de administração público,
sendo que estes devem executar observando os princípios da precaução, da

prevenção, da participação cidadã, do desenvolvimento sustentável e o das
responsabilidades comuns em nível internacional, de maneira que as medidas na

execução devem considerar que todos devem atuar na redução dos impactos
ambientais negativos decorrentes das atividades humanas em benefício da presente

e futura geração além de que o melhor enfrentamento das mudanças climáticas é a
partir do desenvolvimento sustentável. No art. 4º são mencionadas algumas visões

da PNMC, dentre elas, as que se enquadram no presente estudo são: fortalecimento

das remoções de GEEs através de sumidouros, implementação de medidas
adaptativas às mudanças do clima e preservação, conservação e recuperação de

recursos naturais. Em relação às diretrizes, estabelecidas no art. 5º, se destacam as
seguintes: realizar ações de mitigação das alterações climáticas sob o aspecto do
desenvolvimento sustentável, medidas de adaptação para minimizar os prováveis

danos provocados pela alteração do clima, minimizar as concentrações de GEEs
através de sumidouros e estimular e apoiar práticas, atividades e tecnologias de
baixa emissão de GEEs.

A Ministra do Estado do Meio Ambiente, tendo em vista o disposto da Lei

Federal nº 12.187/2009, instituiu o Plano Nacional de Adaptação à Mudança do

Clima (PNA), em 10 de maio de 2016 mediante a publicação da Portaria nº 150, na
qual em seu art. 1ª diz que a PNA visa promover a gestão e redução dos prováveis

riscos provenientes das alterações climáticas em nível nacional, no intuito de

aproveitar as oportunidades emergentes, evitar perdas por danos além de construir
instrumentos capazes de permitir a adaptação dos sistemas naturais, humanos,
produtivos e de infraestrutura, a referida portaria também instituiu o Grupo Técnico

de Adaptação à Mudança do Clima (GTA), devendo atuar na articulação entre
órgãos

e

entidades,

públicas

e

privadas

promovendo

a

implementação,

monitoramento, avaliação e revisão. O GTA foi responsável pela definição dos 11
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setores e temas adotados na PNA assim como da criação de diretrizes e metas
setoriais, dentre eles estão o setor das cidades e de infraestrutura (energia).

De acordo com as diretrizes estratégicas dos setores que compõem as

cidades, estabelecidas por Brasil (2017) através do 1º Relatório de Monitoramento e

Avaliação 2016 – 2017, o presente estudo se enquadra na oitava. Consiste no
fortalecimento das ações em drenagem urbana sustentável, voltadas à redução das

enchentes e inundações, desta forma, a arborização urbana pode atuar como

medida de adaptação, pelo fato de reduzir os impactos provocados pelas
precipitações inclusive com aumento da permeabilidade. No setor de infraestrutura

(energia) se enquadra nas três primeiras diretrizes que são: promover considerável
envolvimento por parte das instituições do setor elétrico sob aspecto da adaptação;
ampliar os estudos sobre os impactos ambientais proporcionados pelo setor elétrico

considerando as prováveis alterações climáticas; realizar estudos relacionados aos

riscos as infraestruturas que compõem o setor elétrico frente às mudanças
climáticas visando o contingenciamento de situações extremas.

De acordo com a Lei 10.257/2010, denominada Estatuto da Cidade,

estabelece no art. 42-A os conteúdos que devem conter no plano diretor dos
Municípios, que estão incluídos no cadastro nacional de municípios suscetíveis à

ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos
geológicos ou hidrológicos. Os incisos IV e VI se enquadram na questão da
ampliação da arborização urbana, que proporciona a melhorara da drenagem
urbana, desta forma atuando na prevenção de desastres (LAVRATTI, 2016).

No âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, através da Lei Estadual nº

13.594, de 30 de dezembro de 2010, que institui a Política Gaúcha sobre Mudanças
Climáticas (PGMC), fixando seus objetivos, princípios, diretrizes e instrumentos e da

outras providências, sendo que em seu art. 2º especifica que o objetivo da PGMC é

assumir o compromisso do Estado em relação aos desafios impostos pelas
mudanças climáticas globais, estabelecendo condições de adaptações necessárias,
bem como contribuir com a redução da concentração dos GEEs na atmosfera até
níveis seguros que garantam o desenvolvimento sustentável.
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4 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO
O município de Porto Alegre/RS é a capital do Rio Grande do Sul, faz divisa

com os municípios de Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Eldorado do Sul e Viamão,

situa-se em uma posição privilegiada dentro do Mercado Comum do Sul
(MERCOSUL), precisamente entre as latitudes 29º10’30” e 30º10’00” sul e as
longitudes 51º05’00’’ e 51º16’15’’oeste (Figura 19), visto que está praticamente

equidistante de outras importantes capitais, tais como: Rio de Janeiro, São Paulo,
Montevideo e Buenos Aires (Porto Alegre, 2013; 2015a).

De acordo com IBGE (2015), a área territorial é de 496,682 km², o município

está inserido na bacia hidrográfica do Lago Guaíba, esta que compreende

aproximadamente 2.973 km², sendo que 479 km² pertencem ao Lago Guaíba e os
2.494 km² restantes são de área territorial, que abrange parcialmente ou totalmente
14 municípios do RS (Porto Alegre, 2015a).

Figura 19 – Localização do Município de Porto Alegre/RS

Fonte: Adaptado de IBGE, 2010.

Segundo IBGE (2010), o número total da população do município, no ano de

2010, era de 1.409.351 habitantes, com densidade demográfica de 2.837,53
hab/km² e de acordo com a estimativa da população realizada pelo IBGE (2016), no
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ano de 2016, era de 1.481.019 habitantes. Cabe destacar que no ano de 1999, a

zona rural foi extinta, portanto todos habitantes vivem na zona urbana (Porto Alegre,
2015a).

O clima do município é classificado como subtropical úmido, por ter estações

bem definidas, ocorrendo boa distribuição de chuvas ao longo do ano e por sua

temperatura média do mês mais quente apresentar valores superiores a 22ºC, (Porto

Alegre, 2015a), a temperatura média anual é de 19,5°C, com amplitude térmica

anual de 10,3°C, visto que o mês mais frio é junho enquanto os meses mais quentes

são janeiro e fevereiro, apresentando temperatura média mensal de 14,3°C e 24,6°C
respectivamente além da temperatura média das máximas no ano que resultam em

24,8°C e 15,6°C para a temperatura média anual das mínimas. Em relação à
precipitação pluviométrica, o mês de setembro apresenta o maior índice de

pluviosidade, 142,2 mm enquanto o mês de abril é o de menor, 77,3 mm,
considerando todos os meses do ano, resulta em 1320,2 mm, sendo que o período

de maior acúmulo de chuvas ocorre entre os meses de junho a outubro. A umidade
relativa média anual do ar é de 76%, com junho apresentando o maior índice e

dezembro o menor, 82% e 69% respectivamente (CAIS MAUÁ DO BRASIL S.A.,
2015a).

Segundo Hasenack et al (2008), a geologia da região de Porto Alegre/RS em

sua maior parte apresenta substrato rochoso, que são ocupadas por diferentes tipos
de rochas graníticas, as quais se destacam no relevo pelo conjunto de coxilhas,
cristas e morros, tais como: Granito Viamão, Granito Independência, Granito Canta

Galo, Granito Ponta Grossa e Granito Santana. Dentre as formações dos principais
solos do município se destacam os argissolos, cambisolos, planossolos, gleissolos e
neossolos.

No Quadro 4 são apresentados dados do levantamento realizado por Rosa

(2011) no qual são relacionados alguns tipos de vegetação existentes no Município,
sua localização e os tipos de animais (nome popular) a elas relacionados:
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Quadro 4 – Levantamento sobre a Fauna de Porto Alegre/RS
TIPO DE VEGETAÇÃO
LOCAL
TIPOS DE ANIMAIS
Campo Seco: Composto
principalmente
herbáceas,
arbustos,

por

pequenos

pitangueiras,

butiazeiros e cactos.

Florestas: Em encostas de
morros e áreas de solo
mais profundos.

Banhados: Áreas alagadas
permanentemente

ou

temporariamente.
Restinga:

Área

em

processo de colonização
pelos

transição

vegetais,
do

numa

terreno

arenoso para a floresta.

Área Úmida do Delta do
Jacuí: Vegetação aquática
e de banhado.

Fonte: Rosa, 2011.

Nos

Glória,

seguintes

bairros:

Assunção,

Agronomia, Morro Santana,

Cantagalo, Vila Nova, Lami,
Cavalhada, Belém Velho, e
Morro São Pedro.

Morro do Osso, Santana,
São

Pedro,

Teresópolis,

Pedra Redonda, da Glória,
dentre

outros

município.

morros

do

Encontrado na região das

ilhas do Delta do Jacuí,

Lami, Belém Novo e próximo
ao Guaíba.

Ocorre em matas próximas

ao Guaíba, no extremo sul
do município: Lami, Ponta
Grossa e Belém Novo.

Ilhas do Delta do Jacuí

João-de-barro, Quero-quero, Gaviãocarijó,

Urubu-de-cabeça-preta,

Avestruz, Veado campeiro, Graxaimdo-mato,

Coruja-do-campo,

coral-verdadeira,
verde,

Preá,

Lagarto-verde,
outros.

Socó-boi,

Cobra-

Aranha-caranguejeira,
Tatu-galinha,

Ouriço-caixeiro,
Bem-te-vi,

Cobra-

dentre

Morcego-beija-flor,

Gato-do-mato,

Beija-flor-

verde-esmeralda, Bugio-ruivo, Gambá,
Cobra-cipó, Sabiá, Cutia, Escorpião,
Formiga-cortadeira, dentre outros.
Capivara,

Biguá,

Marreca-piadeira,

banhado,

Tartaruga,

Jararaca-do-banhado,
banhado,

Ratão-do-

Maçarico-do-

Jacaré-de-papo-amarelo,

Garça-branca-grande, dentre outros.

Caramujo-do-mato, Tico-tico, Lagarto-

do-papo-amarelo, Zorrilho, Jararaca,
dentre outros.

Martim-pescador, Lontra, Perereca-dobanhado,

Garça-moura,

Marisco-de-rio,
piadeira,

Capivara,

Colhereiro,
Marreca-

Jacaré-de-papo-amarelo,

Socó-boi, Biguá, Tartaruga, dentre
outros.

O índice de desenvolvimento humano (IDH) do município é de 0,865, a

expectativa de vida é de 71,59 anos, a taxa de analfabetismo da população de 15

anos ou mais é de 2,28%, em relação aos serviços básicos à população se tem as
seguintes condições: abastecimento de água adequado (99,35%), coleta de
resíduos (99,72%), esgoto sanitário adequado (93,9%), existência de energia
elétrica (99,9%) e existência de medidor de energia elétrica (99,2%) (IBGE, 2010).
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5 METODOLOGIA
O presente estudo trata de comparar os diferentes tipos de rede de

distribuição de energia elétrica, diagnosticar os impactos ambientais negativos

proporcionados pelos mesmos, no contexto da arborização urbana e mudanças
climáticas, apresentar e discutir dados da CEEE no município de Porto Alegre/RS
além de propor uma alternativa para o município, visando a melhoria da qualidade

de vida dos munícipes da cidade em estudo, a partir da ampliação da arborização

urbana e alteração das redes aéreas convencionais, estas que são amplamente
utilizadas, para outros tipos de redes de distribuição, que possibilitariam a redução

dos impactos ambientais negativos sobre a arborização urbana e mudanças
climáticas.

Para o atendimento dos objetivos propostos foi necessário realizar um

levantamento em referenciais teóricos relativos aos conflitos existentes entre as
RDEE e a arborização urbana, os impactos ambientais provenientes dos serviços de

distribuição de energia elétrica, estudos de casos de outros municípios além da
realização de registros fotográficos para constatação da situação atual do município
em estudo.

Diagnóstico dos impactos ambientais decorrentes dos tipos de RDEE no

contexto da arborização urbana e mudanças climáticas no município de Porto
Alegre/RS

Para o diagnóstico dos impactos ambientais negativos decorrentes dos

diferentes tipos de RDEE no contexto da arborização urbana e mudanças climáticas
no município de Porto Alegre/RS, inicialmente foi necessário realizar um

levantamento em referenciais teóricos e estudos de casos, relacionados a todos os
tipos de RDEE existentes, a saber: rede aérea convencional, rede aérea compacta,

rede aérea isolada e rede subterrânea. A partir daí, foram analisados os seguintes
dados: custos de instalação, operação e manutenção, periodicidade da realização

de poda e aspectos técnicos (índice de confiabilidade, área de poda, tipo de fiação,
necessidade de espaçadores, dentre outros). Realizou-se também um levantamento

fotográfico da situação atual do Município (RDEE e espaços arborizados). O registro
fotográfico foi realizado no dia 26 de junho de 2017, com duração de 2 horas e 45
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minutos, das 09h:40min as 12h:25min, no qual foram percorridos 21,25 km e
registradas 95 fotos.

A Figura 20 apresenta o itinerário percorrido, ao passo que o Quadro 6

apresenta os logradouros, abrangendo dez bairros diferentes: Centro Histórico, Praia

de Belas, Independência, Bom Fim, Santana, Farroupilha, Cidade Baixa, Rio Branco,

Azenha e Menino Deus.

Os materiais utilizados nesta etapa foram uma bicicleta, 24 marchas, da

marca Caloi, modelo 1994, para percorrer o percurso escolhido e um aparelho
celular da marca Samsung, modelo S7, com câmera tecnologia 4K.

Figura 20 – Percurso do Levantamento de Registros Fotográficos em Porto Alegre/RS

Fonte: Próprio Autor, 2017.
Quadro 5 – Logradouros do Levantamento de Registros Fotográficos em Porto Alegre/RS
LEGENDA
LOGRADOUROS
BAIRROS
1

Av. Alberto Bins

2

Av. Borges de Medeiros

4

Rua das Andradas

3

Rua Duque de Caxias

5

Rua General Salustiano

7

Rua Whashington Luiz

6

Rua Jerônimo Coelho

Fonte: Próprio Autor, 2017.

Centro Histórico
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LEGENDA

Quadro 5 (Continuação)
LOGRADOUROS

8

Av. Independência

10

Av. José Bonifácio

12

Av. Olavo Bilac

9

11
13

Rua Garibaldi

Av. João Pessoa

Rua Dr. Sebastião Leão

14

Av. Jerônimo de Ornelas

16

Av. Protásio Alves

15

Rua Santana

17

Rua Miguel Tostes

19

Rua Cabral

18

Rua Mariante

20

Rua General Lima e Silva

22

Rua José do Patrocínio

24

Rua da República

26

Av. Érico Veríssimo

21
23
25

Rua Luiz Afonso

Rua João Alfredo
Av. Ipiranga

27

Av. José de Alencar

29

Av. Edvaldo Paiva

28

Rua Nestor Ludwig

Fonte: Próprio Autor, 2017.

BAIRROS

Centro Histórico / Independência / Bom Fim
Independência
Farroupilha
Azenha
Santana

Rio Branco

Cidade Baixa

Azenha / Praia de Belas
Menino Deus
Praia de Belas

Apresentação dos dados da CEEE no município de Porto Alegre/RS

relacionados às RDEE, arborização urbana e mudanças climáticas

Para o conhecimento da situação real do Município relacionados às RDEE,

arborização urbana e mudanças climáticas, foram solicitados os seguintes dados à
CEEE, por meio de e-mail: a) quantidade em quilômetros dos diferentes tipos de

RDEE, b) mapa da localização das RDEE, c) se a rede aérea convencional foi
alterada ou não nos logradouros que são considerados túneis verdes, de acordo

com a legislação municipal, d) dados referentes ao volume de resíduos sólidos

arbóreos gerados nos últimos três anos (2014 - 2016), e) custo de destinação final
dos mesmos, e f) custos de instalação, manutenção e operação dos diferentes tipos
de RDEE. No entanto, tais dados não foram fornecidos pela Companhia. Dessa
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forma, para o atendimento do objetivo proposto, foi realizado um levantamento em
referenciais teóricos com pesquisas e estudos de casos, no âmbito municipal, assim
como em outros municípios brasileiros, inclusive com outras prestadoras de serviços
de distribuição de energia elétrica.

Proposta de alternativa para melhoria da qualidade de vida dos munícipes de
Porto Alegre/RS

Para propor alternativa que proporcione melhoria da qualidade de vida dos

munícipes de Porto Alegre/RS, a partir das RDEE que gerem menor impacto

ambiental negativo sobre a arborização urbana, considerando os impactos

esperados das mudanças climáticas, realizou-se um levantamento em referenciais
teóricos, estudos de caso, legislações federais, estaduais e municipais, além de
acordos internacionais sob esses aspectos.
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO
6.1

DIAGNÓSTICO

DOS

IMPACTOS

AMBIENTAIS

NEGATIVOS

PROPORCIONADOS PELOS DIFERENTES TIPOS DE RDEE NO CONTEXTO DA
ARBORIZAÇÃO URBANA E MUDANÇAS CLIMÁTICAS NO MUNICÍPIO DE
PORTO ALEGRE/RS

Segundo Fátima (2005) grande parte dos municípios do Brasil não foram

planejados adequadamente, de maneira que ocorrem diversos conflitos entre as
redes de distribuição de energia elétrica (RDEE) e a arborização urbana natural ou
implantada. A autora ressalta também que mesmo que alguns municípios tenham

elaborado planos de arborização, eles não conseguiram integrá-lo com outros
elementos que compõem as cidades, ou seja, foram expandidos de forma
independente. Na mesma linha, Fátima et al (2005b), conclui, em seu estudo de
aspectos ambientais na atividade de distribuição de energia relacionado ao manejo

da arborização urbana na vias públicas dos municípios integrantes da Região

Metropolitana de Recife/PE, que os conflitos existentes ocorrem, principalmente,
pela: a) falta de planejamento urbano, b) utilização de espécies inadequadas no

plantio, c) falta de diagnóstico físico das áreas onde foram instaladas as RDEE por
parte das concessionárias, d) não integração no planejamento dos diversos

elementos que compõem as cidades, e, e) desconhecimento e/ou descumprimento
dos aspectos legais, dentre outros.

No estudo realizado por Mayer (2012), no qual analisou os conflitos existentes

entre a arborização de vias públicas e as estruturas que compõem o município de
Irati/PR, constatou-se que 98,47%, ou seja, 1.286 indivíduos arbóreos possuíam
conflitos com as estruturas urbanas. Tal estudo concluiu que não somente a

arborização urbana deve se adequar ao meio urbano, mas também as estruturas
urbanas devem ser adequadas para a ampliação da arborização urbana.

Angelis et al (2011), por sua vez, enfatiza a importância da escolha adequada

das espécies no planejamento de arborização dos municípios, sob pena da
ocorrência de diversos conflitos, como, por exemplo, no calçamento onde transitam

os pedestres, a diminuição da luminosidade proveniente dos postes de iluminação
pública, danos às redes subterrâneas de água e esgoto, a necessidade de podas

drásticas e de frequente poda de copa e sistema radicular. Contudo, o principal
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conflito apontado é a interferência com as RDEE, devido ao contato entre os galhos
e a fiação aérea composta por cabos nus, prejudicando o fornecimento de energia
elétrica aos consumidores e pela necessidade da realização de poda periódica para

evitar esse contato. Ademais, quando a poda é realizada sem conhecimento técnico,
pode resultar em danos estéticos e fitossanitários ao indivíduo arbóreo.

Velasco (2003), em sua pesquisa sobre os conflitos existentes entre

arborização viária e as RDEE, realizou um levantamento sobre os custos da

alteração da rede aérea convencional para a rede aérea compacta e subterrânea,

assim como estudou os problemas fitotécnicos resultantes das podas inadequadas.
Seu intuito foi analisar novas técnicas de poda visando à redução da frequência de

poda nos indivíduos arbóreos, visto que em um curto espaço de tempo após a
realização da poda, novos brotos começam a surgir em direção à RDEE. A partir

disso melhoraria a convivência da arborização com as RDEE, além de permitir que

as espécies desempenhassem sua função ecológica de forma eficiente e
proporcionando maiores benefícios à população e ao meio ambiente.

Devido ao acelerado processo de urbanização das cidades e a falta de

planejamento integrado dos elementos que compõem as cidades, as alterações
climáticas tem afetado a população com a intensidade de radiação solar, elevação

da temperatura, umidade relativa do ar, precipitação intensa com mais frequência,
problemas de circulação de ar, dentre outros (CEMIG, 2011). Diante disso, a

arborização urbana surge como uma alternativa de amenização desses impactos
ambientais negativos que são agravados com a redução das copas dos indivíduos

arbóreos em função da necessidade de poda para evitar conflitos com as RDEE.
Além de, em muitos casos, as RDEE dificultam ou até mesmo inviabilizam o plantio
de novas mudas de grande porte nas calçadas e canteiros centrais, o que resultaria

em maiores benefícios à população e ao meio ambiente, assim como amenizaria os

efeitos das mudanças climáticas. Isso porque a arborização urbana pode
proporcionar os seguintes benefícios: conforto do microclima, conforto térmico
relacionado à sombra e à umidade do ar, melhoria da qualidade do ar, redução da

poluição atmosférica a partir da retenção de materiais particulados, aumento da
permeabilidade, redução do escoamento superficial de água pluvial, combate à

erosão, proteção e direcionamento de ventos, aumento da oferta de abrigo e

alimento à avifauna, valorização imobiliária, melhorias física e psicológica da
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população, melhoria estética das cidades além da redução da poluição sonora e
visual.

Os impactos ambientais negativos podem ocorrer nas fases de instalação,

manutenção e operação das RDEE. Fátima (2005) elenca a alguns deles, indicando

a medida mitigadora apropriada: a) degradação da flora quando necessária sua

remoção para implantação do sistema de distribuição de energia elétrica, sugerindo

o replantio de espécies adequadas próximas ao local; b) geração de materiais
particulados e ruídos na fase de instalação, sendo que as medidas mitigadoras

devem ser o umedecimento periódico desses locais e o isolamento acústico dos

equipamentos. Já na fase de operação, a fim de se evitar e/ou reduzir os conflitos
entre as RDEE e a arborização urbana, recomenda-se a utilização de redes

compactas (ecológicas) em áreas densamente arborizadas, a exigência de relatórios
permanentes, qualitativos e quantitativos, dos serviços de poda realizados pela

própria concessionária ou empresa terceirizada contratada, atendimento legal das
distâncias mínimas pré-estabelecidas para o plantio de novas mudas, mapeamento
da RDEE e os indivíduos arbóreos existentes, fiscalização da poda preventiva
programada, dentre outras.

No levantamento de registros fotográficos foram diagnosticados os seguintes

impactos ambientais negativos: (i) poda em V; (ii) poda de desvio; (iii) poda drástica;
(iv) poda de rebaixamento; (v) indivíduo com inclinação acentuada irreversível; (vi)

ataque por pragas; (vii) ataque por doenças; (viii) formação de pseudocaules
provenientes das raízes aéreas que se formam nos galhos; (ix) poda inadequada
ocasionando a morte de galhos ou do indivíduo; (x) poda não realizada gerando
conflitos com a RDEE, conflitos com imóveis e sinalização urbana; (xi) raízes

superficiais injuriadas por conflito com o espaço disponível; (xii) corte severo de
raízes; (xiii) altura da RDEE inadequada; (xiv) plantio inadequado; (xv) ausência de

árvores em logradouros públicos inclusive canteiros centrais; (xvi) poluição visual
devido ao compartilhamento dos postes por outros sistemas de telefonia, internet
e/ou televisão, pela malha de fiação das RDEE assim como pela área da copa da
árvore suprimida pela poda.

Na Figura 21, são apresentados os impactos ambientais negativos como, por

exemplo, poluição visual e redução da copa, proporcionados pela poda no formato

em V, constatados nos indivíduos arbóreos do município em estudo, situados nos
seguintes logradouros: A – Rua da República; B – Avenida Ipiranga; C – Rua
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Mariante; D – Rua Garibaldi; E – Rua Santana; F – Rua da República; G – Rua
Cabral; e H – Avenida João Pessoa.

Figura 21 – Poda em Formato V em Porto Alegre/RS

Fonte: Próprio Autor, 2017.
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Na Figura 22, são apresentados quatro casos de indivíduos arbóreos com

inclinação acentuada, onde A e B são na Rua da República e C e D na Avenida
Ipiranga, provenientes da poda mal realizada, podendo resultar em sérios riscos à

população ou bens materiais como, por exemplo, veículos, construções, patrimônios
públicos e até mesmo na própria RDEE, principalmente, quando da ocorrência de
fortes ventos, devido ao seu tombamento.

Figura 22 – Inclinação Acentuada devido a Poda em Porto Alegre/RS

Fonte: Próprio Autor, 2017.

Na Figura 23, são apresentados três casos distintos de problemas

relacionados à poda. No primeiro, da esquerda para direita, é na Rua Washington
Luiz, onde foi realizada a poda de rebaixamento do indivíduo pelo fato da fiação

estar com altura inadequada. O segundo caso é referente à poda inadequada,
realizada na Avenida Inconfidência, no qual o indivíduo apresenta sério dano
provocado no galho que estaria direcionado à via expressa, local onde transitam
apenas ônibus. Provavelmente foi realizada a poda no intuito de evitar conflito com

os veículos de transporte em massa, entretanto, a poda não foi realizada de acordo

com as técnicas de manejo, visto que o toco remanescente está apodrecendo,
podendo afetar o desenvolvimento da árvore. No último caso, na Rua da República,
foi diagnosticada a falta de manejo nos novos galhos que tendem a se desenvolver
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próximos à fiação, em virtude da disponibilidade de luz, ocasionada pela poda

antecessora da copa, assim como esse indivíduo provavelmente poderá causar
danos devido a seu desenvolvimento desproporcional e inclinado.

Figura 23 – Outros Problemas de Poda em Porto Alegre/RS

Fonte: Próprio Autor, 2017.

Na Figura 24, são apresentadas duas situações, na Rua Santana, nas quais

os indivíduos arbóreos foram seriamente comprometidos devido à poda inadequada,
resultando na morte dos galhos assim como também sofreram com ataque de
pragas, popularmente conhecida como erva de passarinho, resultando em poluição
visual e eliminação dos benefícios que as árvores poderiam estar proporcionando.
Figura 24 – Galhos Mortos devido a Poda Inadequada em Porto Alegre/RS

Fonte: Próprio Autor, 2017.
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Na Figura 25, é apresentado o registro fotográfico, realizado na Rua Jerônimo

de Ornelas, no indivíduo localizado no canteiro central, no qual não foi realizada a

sua poda, podendo ocasionar em falhas no fornecimento de energia elétrica aos
consumidores.

Figura 25 – Falta de Poda em Porto Alegre/RS

Fonte: Próprio Autor, 2017.

Na Figura 26, são apresentadas seis situações de logradouros do município

em estudo que não possuem arborização em sua via ou parte de sua extensão e
também em canteiros centrais. Desta maneira, o planejamento urbano não está
contribuindo com a melhoria da qualidade de vida da população, visto que diversos

benefícios proporcionados pela arborização urbana estão impossibilitados de ocorrer
nessas áreas até que seja realizado o plantio de mudas.

A primeira foto no canto superior esquerdo (A) corresponde a Avenida João

Pessoa, próxima ao Hospital Clínicas, na qual percebe-se que no canteiro central
poderiam ser plantadas inúmeras mudas de árvores, que auxiliariam principalmente

na retenção de materiais particulados no local, considerando que é uma via de

tráfego intenso de veículos e ônibus, além do fato de haver um viaduto no local,
resultando num maior acúmulo de materiais particulados. Os demais registros

fotográficos são de vias ou parte delas sem vegetação arbórea, são: Rua João
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Alfredo (B), Rua Jerônimo Coelho (C), Avenida Alberto Bins (D), Rua Nestor Ludwig
(E) e Rua das Andradas (F).

Figura 26 – Inexistência de Arborização em Vias e Canteiros Centrais em Porto Alegre/RS

Fonte: Próprio Autor, 2017.

Cabe destacar que a Rua Nestor Ludwig é paralela ao Parque Marinha, que

possui elevado índice de arborização. No entanto, o plantio de mudas na via

esquerda da foto, que faz divisa com o Complexo do Sport Club Internacional,

poderia ter o impacto visual reduzido dos veículos que ficam estacionados em dias
de jogos, além de contribuir com a melhoria da qualidade do ar, drenagem urbana

dentre outros benefícios. A parte inicial da Rua das Andradas carece de arborização,
porém na grande parte de sua extensão apresenta fiação subterrânea e alto índice
de arborização urbana, enquanto a Rua João Alfredo, Rua Jerônimo Coelho e

Avenida Alberto Bins, não apresentam nenhum ou muito poucos indivíduos
arbóreos.

Na Figura 27, são apresentados seis cenários, cujo ponto em comum é a

poluição visual decorrente das RDEE: Cruzamento entre a Rua da República e a
Rua João Alfredo (A), Cruzamento entre a Rua Luiz Afonso e a Rua José do

Patrocínio (B), Rua Luiz Afonso (C), Cruzamento entre Rua Luiz Afonso e a Rua
General Lima e Silva (D), Rua José do Patrocínio (E), e Rua General Lima e Silva
(F).
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Figura 27 – Poluição Visual devido as RDEE em Porto Alegre/RS

Fonte: Próprio Autor, 2017.

Na Figura 28, são apresentados outros logradouros que apresentam poluição

visual causada pelas

redes

aéreas de distribuição de

energia:

Avenida

Independência (A, E e F), cruzamento da Avenida Protásio Alves com a Rua Ramiro
Barcelos (B), Rua General Salustiano (C), Rua José de Alencar (D), Avenida

Ipiranga (G), Avenida Érico Veríssimo (H), Avenida Alberto Bins (I), cruzamento
entre a Rua Dr. Sebastião Leão com a Rua General Lima e Silva e Avenida Praia de
Belas (K).

Figura 28 – Poluição Visual devido as RDEE em Porto Alegre/RS

Fonte: Próprio Autor, 2017.
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Na Figura 29, são apresentadas a Rua Miguel Tostes e Rua Olavo Bilac

respectivamente, sendo que ambas são consideradas túneis verdes de acordo com

a Lei Municipal nº 11.292/2012. Apesar disso, apresentam alguns impactos

ambientais negativos na a arborização urbana provenientes das RDEE como, por
exemplo, indivíduo com inclinação acentuada irreversível na Rua Miguel Tostes e
poda em formato de “V” na Rua Olavo Bilac. De qualquer modo são ruas com

elevado índice de arborização, que proporciona consideráveis benefícios à
coletividade.

Figura 29 – Rua Miguel Tostes e Rua Olavo Bilac em Porto Alegre/RS

Fonte: Próprio Autor, 2017.

Na Figura 30 são apresentadas duas ruas do Bairro Centro Histórico que

possuem RDEE do tipo subterrânea, pelo menos em uma determinada extensão, em

atendimento ao art. 1º, inciso I, da Lei Municipal nº 10.337, de 28 de dezembro de
2007, que exige que as redes de infraestrutura, inclusive as RDEE, sejam

exclusivamente subterrâneas no bairro centro. Assim sendo, apresentam baixo

índice de conflitos com a arborização urbana e outros elementos que compõem as
cidades, podendo ser consideradas os melhores modelos dentro do planejamento
urbano.
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Figura 30 – Rua das Andradas e Rua Duque de Caxias em Porto Alegre/RS

Fonte: Próprio Autor, 2017.

6.2 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS DA CEEE NO MUNICÍPIO DE
PORTO ALEGRE/RS RELACIONADOS ÀS RDEE, ARBORIZAÇÃO URBANA E
MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Em 14 de novembro de 2007 foi firmado um convênio entre a Companhia

Estadual de Energia Elétrica (CEEE) e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente

(SMAM) para disciplinar e possibilitar a execução de poda nas árvores do município,

em logradouros públicos e imóveis privados, que estivessem em conflito com as
RDEE. Do total de reclamações feitas à CEEE pelos consumidores, 20% são

decorrentes do serviço de poda que é realizado para resolver os conflitos existentes
entre a arborização urbana e as RDEE como, por exemplo: mutilação dos indivíduos
arbóreos e poluição visual. No ano de 2011 foram podadas mais de 40 mil árvores,
sendo são gastos 2 milhões por ano para essa finalidade. O Chefe do Departamento
de Manutenção da Distribuição da CEEE, Sr. Valmir Gonçalves Lisboa, afirmou que
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a meta da empresa, para o ano de 2012, era aumentar a poda preventiva anual para
50 mil árvores até atingir 90 mil, valor considerado ideal. Cabe destacar que

segundo o levantamento realizado pela SMAM, nos primeiros anos dos anos 2000, a
media anual de poda realizada pela CEEE era de 15.200, devido aos conflitos com a

RDEE e outros elementos que compõem as cidades, além de outras 1.200

podas/ano de serviços especiais realizadas em conjunto com a própria SMAM (RIO
GRANDE, 2007; Porto Alegre, 2002; ZERO HORA, 2012).

Em 27 de março de 2014, durante a 11ª Reunião Ordinária do COMAM, o

Supervisor da SMAM, na área de praças, parques e jardins, Sr. Léo Antônio Bulin,
fez um relato da situação dos serviços de poda na arborização urbana do município

executados pela CEEE e o tema foi discutido com representantes da SMAM, do
Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) e Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul (CREA/RS). O Sr. Léo Antônio Bulin
foi responsável por articular a elaboração de um novo convênio entre a CEEE e

SMAM, já que o anterior estava vencido. Devido ao elevado volume de resíduos
arbóreos gerados da atividade de poda realizada pela CEEE, em virtude dos
conflitos existentes entre arborização urbana e as RDEE, foi necessário incorporar o
DMLU nas negociações da elaboração do novo convênio (Porto Alegre, 2014).

Em 4 de junho de 2014 ocorreu a celebração do convênio firmado entre a

CEEE e a SMAM, com a inclusão do DMLU e a anuência da Procuradoria Geral do
Município (PGM), no qual autoriza e disciplina a CEEE em relação a execução da

poda da arborização urbana no município que apresente ou possa vir a apresentar
conflito com as redes de transmissão e distribuição de energia elétrica sendo que a

destinação final dos resíduos arbóreos será feita na Unidade de Triagem e
Compostagem (UTC) gerida pelo DMLU, são gerados aproximadamente 260

toneladas de resíduos arbóreos por mês. No acordo também fica expresso que a

equipe de poda da concessionária de energia elétrica deve receber capacitação de
16 horas/aula antes do início das atividades e ainda exige que o acompanhamento

das atividades deva ser por técnicos agrícola, florestal ou agropecuário. Existe uma
cláusula que proíbe a mutilação ou desequilíbrio da copa do indivíduo arbóreo pela

atividade de poda assim como outras responsabilidades ajustadas, tais como: evitar
a poda em árvores nidificadas; realizar imediatamente a coleta dos resíduos
arbóreos gerados e em situações emergências no prazo máximo de 24 horas;
informar à SMAM sobre a localização das equipes de poda assim como os serviços
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que serão realizados, antecipadamente, com periodicidade semanal; enviar relatório
mensal contendo as intervenções realizadas, a data ocorrida além do detalhamento

do logradouro com número e quantidade de indivíduos podados; sempre que for e

estiver realizando o serviço de poda, deverá colocar placas informativas com os
dizeres “veículo trabalhando a serviço da CEEE”; adquirir, instalar e ceder ao DMLU,
o triturador de galhos, na forma de comodato; e elaborar projeto elétrico de

instalação do triturador de galhos, especificando o transformador (CEEE, 2014;
MEDEIROS, 2014; Porto Alegre, 2014).

No dia 29 de janeiro de 2016, ocorreu um forte temporal em Porto alegre/RS

com ventos de até 120 km/h, no qual 328 mil consumidores ficaram sem energia

elétrica, principalmente pelas centenas de árvores que foram derrubadas (Figura

31), sendo que os bairros mais afetados foram: Centro Histórico, Menino Deus, Bom

Fim, Santana, Petrópolis e Cidade Baixa. Mesmo dois dias após o temporal, 53 mil
consumidores continuavam sem o fornecimento de energia elétrica. No intuito de

agilizar a remoção das árvores a equipe da CEEE solicitou apoio do Corpo de
Bombeiros, 60 soldados do Exercito Brasileiro e 80 presos do regime semiaberto
(G1 RS, 2016; 2016b).

Figura 31 – Registros Fotográficos de Árvores Tombadas em Porto Alegre/RS

Fonte: Adaptado de G1 RS, 2016; 2016b.

O Secretário Municipal interino da Defesa Civil, Sr. Hélio Oliveira, em

entrevista ao Grupo Bandeirantes, realizada um ano após o ocorrido que derrubou

aproximadamente 3.000 árvores além de postes de luz, semáforos, telhados até
mesmo o barco Cisne Branco que estava no Rio Guaíba, relatou que não havia
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dados que pudessem antecipar a catástrofe. Este episódio climático extremo deixou

uma dezena de hospitais sem o fornecimento de energia elétrica, muitos alimentos

que estavam guardados nas geladeiras da população estragaram, além de protestos
realizados por moradores que fecharam as ruas devido à falta de abastecimento de
água e fornecimento de energia elétrica. A Associação Gaúcha de Proteção ao

Ambiente Natural (AGAPAN) na época destacou que muitas árvores tombaram
devido ao conflito espacial existente entre as raízes e o calçamento urbano, que em
muitos casos são limitadas por cimento, asfalto e pedras. Ademais, enfatizou
também que só faltou abastecimento de água à população devido à falta de energia

elétrica para manter os geradores em funcionamento. Segundo o Prefeito Sr.

Sebastião Melo, após a tempestade foi criado o Comitê Municipal de Mudanças
Climáticas e Eficiência Energética, sendo que os dados obtidos no primeiro encontro

foram centralizados na Secretaria de Governança e no Observatório da Cidade.
Dentre as ideias que surgiram no encontro são o incentivo de energias alternativas

em prédios públicos, instalação de gerados nas casas de bomba além da colocação

de chips nos indivíduos arbóreos no intuito de ter o controle tecnológico das podas.

A alteração das RDEE do tipo aérea para subterrânea também seria uma alternativa
(BAND, 2017).

De acordo com ABRADEE (2017), a média da duração equivalente por

consumidor (DEC) e da frequência equivalente por consumidor (FEC), considerando

os dados históricos de 1993 a 2015 da CEEE, no âmbito do Rio Grande do Sul, é de
23,90 h/ano e 20,26 nº de vezes de interrupções, respectivamente. Segundo a

CEEE (2017,) a Companhia Elétrica de Distribuição de Energia Elétrica (CEEE-D)
atende no estado mais de 1,6 milhões de pessoas e no ano de 2016 registrou seus
melhores indicadores técnicos coletivos de continuidade de fornecimento de energia

elétrica. O tempo médio de horas por ano que os consumidores ficaram sem energia
elétrica foi de 16,37 h/ano (DEC) e a frequência média das interrupções por
consumidor foi de 11,35 nº de vezes de interrupções (FEC).

Todas as licenças ambientais emitidas pela SMAM a partir de maio de 2013

são disponibilizadas no ambiente virtual do site da Prefeitura Municipal de Porto

Alegre/RS., Especificamente em relação à implantação de RDEE existem apenas
quatro licenças de instalação (LI) emitidas, sendo duas para a CEEE-D, referente à

rede subterrânea (LI 14759/2014, LI 17036/2017), e duas para a CEEE com vistas à
implantação de linha de transmissão aérea (LI 15947/2016 e LI 16224/2016),
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entretanto a LI 17036/2017 é a renovação da LI 14759/2014 (PORTO ALEGRE,
2017).

A LI 17036/2017, expedida em 9 de junho de 2017, tem validade até 9 de

junho de 2021, sendo que é referente à instalação de três trajetos de redes
subterrâneas, com extensão total de 1,93 km. São eles: Cais do Porto, entre PAL 7 e
Praça Edgar Schneider, incluindo travessias sob a Avenida Presidente Castelo

Branco e Avenida Mauá (1.753 m); Avenida Mauá e Rua da Conceição (78 m); e

Elevada da Conceição e Avenida Independência (95 m). As condições e restrições
impostas na licença referentes à vegetação exigem que a) os vegetais incidentes no

traçado sejam preservados e protegidos durante a execução da obra; b) que os
vegetais protegidos por lei, inclusive Figueiras e Corticeiras (árvores declaradas

imunes ao corte) e ameaçados de extinção sejam preservados; c) que deve ser
contratado um profissional capacitado para acompanhar e monitorar as intervenções
necessárias em vegetais; d) que a rede deve ser instalada com afastamento
adequado no intuito de evitar danos ao sistema radicular do vegetal; e) caso seja

necessária alguma intervenção sobre a vegetação incidente, deve ser solicitado uma
autorização prévia da SMAM.

A LI 15947/2016 expedida pela SMAM em 8 de janeiro de 2016 tem validade

até 8 de janeiro de 2018, sendo que é referente à implantação de uma rede aérea de

transmissão de energia elétrica de 69 kV com extensão de 1,27 km, em diversas
ruas do bairro Sarandi. As condições e restrições impostas na licença referentes
vegetação, exige que os vegetais incidentes no traçado sejam preservados e
protegidos durante a execução da obra, que os vegetais protegidos por lei, inclusive

cita Figueiras e Corticeiras, que são declarados imunes ao corte e ameaçados de

extinção sejam preservados, que os transplantes, podas e remoção dos vegetais
devem ser realizados de acordo com o laudo técnico apresentado pelo engenheiro
florestal, responsável técnico pela execução e monitoramento, pelo prazo de 12

meses assim como realizar os transplantes em conformidade com a Autorização
Especial de Transplante Vegetal, as podas com a Autorização Especial de Poda

Vegetal e a remoção com a Autorização Especial de Remoção de Vegetal expedidas
pela SMAM, deve ser apresentado autorizações expressas do proprietário de uma
área particular sobre as intervenções em três vegetais, um Pinus e dois Jerivás, que
deve informar previamente à comunidade em relação a implantação do

empreendimento, supressões vegetais e as compensações correspondentes, que

79
deve instalar placa informativa no empreendimento sobre as licenças e autorizações
emitidas pela SMAM e os responsáveis técnicos, deve manter no local, durante o
período de execução das obras, cópias das autorizações referentes à vegetação e

da planta com as demarcações dos vegetais a serem removidos ou permanecidos,
que deve comunicar quaisquer danos ocasionados nos vegetais de forma imediata à
SMAM e que deve ser solicitada uma autorização prévia à SMAM caso seja
necessária eventual intervenção sobre a vegetação incidente no trajeto.

Por fim, a LI 16224/2016 expedida pela SMAM em 30 de maio de 2016 tem

validade até 30 de maio de 2020, sendo que também é referente à implantação de
uma rede aérea de transmissão de energia elétrica de 69 kV, entretanto com

extensão de 7 km, localizada em diversas ruas do bairro Espirito Santo. As
condições e restrições impostas na licença referentes vegetação são semelhantes
as da LI 15947/2016, difere apenas na citação específica dos vegetais que constam

no trajeto do empreendimento, são eles: Erythrina cristagalli, Ficus luschnathiana e
Ficus cestrifolia.

De acordo com Santos (2010) o município de Porto Alegre/RS possui dois

sistemas subterrâneos de distribuição de energia, sendo que cada um apresenta

características específicas de configuração, conforme a época que foi instalada. São

eles: Rede Velha de Média Tensão, Rede Velha de Baixa Tensão, Rede Nova de
Média Tensão e Rede Nova de Baixa Tensão.

A Rede Velha foi implementada na década de 30 e inicialmente era

alimentada pela Usina do Gasômetro. Hoje em dia é alimentada por transformadores
do sistema aéreo. Existem 176 subestações de 75 kVA a 500 kVA instaladas no
interior de prédios, com demanda máxima de estimada de 30 MVA, que distribuem

energia elétrica ao próprio prédio, parte da rua e prédio vizinho. O cabeamento é

todo subterrâneo isolado com papel impregnado em óleo isolante, nos seguintes

locais: Rua Duque de Caxias, Rua Riachuelo, Rua das Andradas, Rua General

Canabarro, Rua General Portinho, Rua General Vasco Alves, Rua General
Salustiano, Rua General Câmara, Rua Siqueira Campos, Rua Sete de Setembro,

Avenida Independência, e Avenida Farrapos (SANTOS, 2010).

Na Figura 32, são apresentadas algumas partes integrantes do sistema

subterrâneo de distribuição de energia elétrica de Porto Alegre/RS, onde a foto da
esquerda mostra o equipamento denominado de chave reversora a óleo; a foto

central é dos condutores isolados com papel impregnado em óleo isolante; e a
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última é do equipamento popularmente conhecido como “panela”, que atua na

distribuição dos circuitos alimentadores, mas que atualmente estão sendo alterados
por painéis modulares (SANTOS, 2010).

Figura 32 – Registros Fotográficos do Sistema Subterrâneo de Distribuição de Energia Elétrica
de Porto Alegre/RS

Fonte: Adaptado de Santos, 2010.

A Rede Nova também é conhecida por Sistema Network e sua

implementação no município em estudo iniciou-se na década de 70 pela Companhia
Internacional de Energia (CIE), Foi projetada para integrar o projeto da Nova Rede

de Distribuição de Energia, que tinha como objetivo atender os consumidores da
área central do município, assim como foi prevista a implementação do Sistema

Duplo Radial para atender os consumidores de média tensão e do Sistema Network
para os de baixa tensão. A Rede Nova de Média Tensão é do tipo Sistema Duplo
Radial, que é composta por 16 alimentadores subterrâneos, denominados de
alimentadores particulares, onde 11 são responsáveis por atender a demanda de

energia da área Oeste e o restante para a área Leste, sendo que a Avenida Borges
de Medeiros é um divisor físico entre ambas as partes. O sistema também conta em

sua composição com 99 câmaras transformadoras, nas quais 43 são do tipo spot,
enquanto a Rede Nova de Baixa Tensão, localizada na área central do município, é

subdividida em três regiões, por três reticulados independentes para o fornecimento
de energia elétrica aos consumidores de baixa tensão. São eles: Reticulado
Nordeste, Reticulado Sudeste e Reticulado Oeste (SANTOS, 2010).

De acordo com o Relatório Anual e de Sustentabilidade da CEEE-D para o

ano de 2011, há a existência de conflitos entre a arborização e as RDEE, de

maneira que há a necessidade de manutenções e intervenções nos indivíduos

arbóreos através da poda, para garantir o fornecimento de energia elétrica aos
consumidores. o que pode resultar em degradação visual. Além disso, se a poda
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não for realizada de forma adequada, pode acarretar em sérios danos ao vegetal.

Em 2009, a CEEE, no intuito de manter a boa qualidade do funcionamento das
RDEE nos municípios em que presta serviço no fornecimento de energia, realizou a

poda em 47.869 árvores e suprimiu 100 indivíduos arbóreos, ao passo que em 2011,
contabilizou 96.680 indivíduos arbóreos podados e suprimidos, sendo necessária a

reposição florestal de 39.915 mudas nativas, que foram incorporadas nos projetos

de reflorestamento em 2012. A grande maioria das supressões ocorreu nas áreas
onde estão instaladas as redes de transmissão de energia, na faixa de passagem

das linhas, devido à invasão de maciços florestais, principalmente composto por
espécies exóticas (95%) como pinus, eucalipto e acácia negra.

Tendo em vista que o município em estudo apresenta elevado índice de

arborização urbana, o custo total de podas, considerando todos os municípios que a

CEEE abrange no estado, foi de R$ 5,07 milhões em 2010. Em 2011, devido às
atividades de manejo da vegetação realizadas pela empresa, houve uma redução

para 3,87 milhões. Conforme dados históricos da empresa, o serviço de poda reduz
em 70% as interrupções do fornecimento de energia elétrica aos consumidores.
Com vistas à minimização dos conflitos entre arborização urbana e as RDEE, a

empresa tem investido na implantação ou substituição das redes aéreas do tipo
convencional para as redes aéreas do tipo compacta, protegidas ou ecológicas, que

reduzem a frequência de intervenções nos indivíduos arbóreos (CEEE-D, 2010b;
2012; 2017).

Os investimentos em programas ambientais realizados pela CEEE passaram

de R$ 8,485 milhões em 2008 para R$ 9,201 milhões em 2009, sendo que as ações
foram em reflorestamento, eficientização energética, poda e desmatamento e

acompanhamento técnico e gerenciamento. Durante o período dos anos 2008 e

2009, a CEEE-D realizou diversas palestras a respeito dos procedimentos sobre

intervenções nos indivíduos arbóreos, em conformidade com a legislação vigente,
sendo que foram investidos R$ 1,38 milhões em 2008 e R$ 2,89 milhões em 2009.
Em 2009, nos municípios abrangidos pela CEEE, havia 4.578,80 km de malha de

distribuição de energia elétrica de rede ecológica (protegida) em áreas urbanas, que
minimizam os conflitos com a arborização urbana, diminuem a necessidade da

realização da poda, além de demandar uma menor área de poda das copas dos
indivíduos arbóreos do que a das redes de distribuição do tipo convencional.
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A empresa possui um viveiro (Figura 33) próprio de mudas nativas para

recomposição e mudas exóticas de eucalipto para a produção de postes, sendo que
em 2009 foram investidos R$ 201.875,31 para essa finalidade. O viveiro tem

capacidade de produção de 300.000 mudas de nativas por ano, que são de 60
espécies distintas, além da produção de 1 milhão de mudas de eucalipto por ano. No

ano de 2009 foram utilizadas 20.000 mudas nativas em compensações e atividades

de sensibilização ambiental e seu estoque no fim do ano foi de 80.000 mudas
nativas, ao passo que em 2011, foram produzidas 24.555 mudas nativas de 28
espécies distintas e 8.190 mudas de 5 espécies diferentes de exóticas. A empresa

também conta com o Programa de Reflorestamento e Produção de Postes de
Madeira, que, somente em 2009, foi responsável pelo plantio de 612.850 mudas de

eucalipto nos 14 hortos da empresa, totalizando 360,5 hectares, com investimento

de R$ 772.440,52, As mudas necessitam de 12 anos para se desenvolverem até

que possam ser utilizadas na fabricação de postes e outros elementos de madeiras
que compõem o sistema de distribuição de energia elétrica, de maneira que se

estima que ao longo desse período, cada indivíduo consegue sequestrar 605 kg de

CO2 da atmosfera. No mesmo período, foi realizada a manutenção de 500 hectares

de florestas, dentro dos acessos internos dos seus hortos, num total de 200 km
sendo que foram investidos R$ 1.628.935,82 (CEEE-D, 2010b; 2012; 2017).
Figura 33 – Viveiro de Mudas da CEEE

Fonte: CEEE-D, 2010.
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Guimarães (2015), em seu estudo referente à gestão ambiental da CEEE,

enfatiza os pontos fortes da empresa, onde no ano de 2011 foi feita uma alteração

estrutural organizacional na qual a Coordenadoria de Meio Ambiente passou a ser a
responsável pelas questões operacionais que envolvam aspectos ambientais, além

de estar diretamente vinculada a Presidência do Grupo CEEE, o que resulta na

melhor integração com as demais áreas da empresa. Destaca também que a

instituição possui objetivos relacionados à questão ambiental em sua missão,

portanto possuem também politica e diretrizes ambientais. Em relação aos pontos

fracos cita que somente após uma imposição legal, a empresa realiza ações
relacionadas às questões ambientais assim como possuem poucos projetos de

educação ambiental e promoção da conscientização ambiental, que visam apenas

informar sobre atendimentos legais, sendo que deveriam também ser mais
difundidos aos colaboradores da empresa, pois a grande maioria é para externos.

6.3 ALTERNATIVA PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS

MUNÍCIPES DE PORTO ALEGRE/RS A PARTIR DAS RDEE QUE GEREM
MENOR IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO SOBRE A ARBORIZAÇÃO URBANA,
CONSIDERANDO OS IMPACTOS ESPERADOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

No intuito de garantir uma melhor qualidade de vida para os munícipes de

Porto Alegre/RS, sugere-se a alternativa de um planejamento integrado dos
diferentes elementos que compõem a cidade, com a alteração das redes aéreas

convencionais para as redes aéreas compactas, redes áreas isoladas ou redes
subterrâneas, na qual o planejamento integrado dos diferentes elementos que

compõem a cidade pode ser iniciado em novos loteamentos e em novos
condomínios, enquanto a alteração das redes aéreas convencionais para as de

outros tipos pode ser realizada tanto em áreas existentes quanto em novas áreas
quando economicamente e tecnicamente viável.

Devido à falta de planejamento no processo de urbanização como, por

exemplo, na ocupação e uso do solo, na arborização urbana, na drenagem urbana
além de outros elementos que compõem as cidades, assim como qualquer atividade

humana, os conflitos existentes entre as RDEE e a arborização urbana
proporcionam impactos sobre o meio ambiente. Existem diversos tipos de RDEE e o
mais difundido nas cidades brasileiras é a rede aérea convencional, que resulta em
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maiores impactos ambientais negativos, principalmente pelos conflitos com a
arborização urbana, necessidade de poda e em alguns casos, inclusive, impossibilita

o plantio de mudas arbóreas de grande porte, que garantem maiores benefícios à
população e ao meio ambiente, dentre outros já mencionados (BRAGA e
FERREIRA, 2015; RIBEIRO, 2008).

Pelotas (2007) e Ribeiro (2008) destacam que o planejamento de arborização

urbana, distribuição de energia elétrica e de outros elementos que compõem as
cidades deveriam ser elaborados de forma harmônica, a partir dessa premissa se

pode compreender que os diferentes planos e legislações como, por exemplo, Lei
Orgânica, Plano Diretor, Plano de Mobilidade Urbana, Plano de Saneamento Básico,

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, Plano de Gerenciamento de Energia,
Plano de Arborização Urbana, Plano de Mudanças Climáticas, Plano de

Desenvolvimento Sustentável, Plano de Uso e Ocupação do Solo dentre outros,

deveriam se compatibilizar numa visão ampla, sistêmica e até mesmo integrada,
cabe destacar que os municípios já podem possuir alguns planos integrados e com
nomenclaturas distintas das mencionadas.

O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental (PDDUA) foi

elaborado e revisado, conforme Lei Complementar nº 434, de 1º de dezembro de

1999, atualizada e compilada até a Lei Complementar nº 667, de 3 de janeiro de

2011, incluindo a Lei Complementar nº 646, de 22 de julho de 2010, com vistas a
sua adequação aos interesses e aspirações da população buscando e respeitando o
equilíbrio entre o desenvolvimento, sustentabilidade e inclusão social. Como

estratégia de qualificação ambiental, o PDDUA contemplou planos setoriais (Plano
de Gerenciamento de Energia, Plano de Esgotamento Sanitário, Plano de Drenagem

Urbana, Plano de Resíduos Sólidos, Plano de Proteção Ambiental e Plano de

Abastecimento de Água) e códigos setoriais (Código de Edificações, de Saúde e de
Posturas). A melhoria da qualidade de vida aos munícipes de Porto Alegre/RS a
partir da alteração do sistema aéreo convencional de distribuição de energia e

ampliação da arborização urbana se enquadram como uma alternativa ao
atendimento legal dos seguintes artigos e incisos:

- Art. 1º, incisos, II, IX e XIV, que obriga o desenvolvimento do município

tendo como princípio a promoção da qualidade de vida e do meio ambiente com

vistas a redução das desigualdades e a exclusão social, a defesa, conservação e a
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preservação do meio ambiente e preservação dos sítios, edificações e monumentos
de valor histórico, artístico e cultural;

- Art. 3º, como estratégia de estruturação urbana, de qualificação ambiental e

do sistema de planejamento;

- Art. 13, como valorização do Patrimônio Ambiental, promovendo suas

potencialidades, assegurando sua perpetuação e da superação dos conflitos
referentes à poluição e degradação ambiental além do saneamento;

- Art. 14, em relação ao Patrimônio Cultural, paisagens, parques urbanos e

naturais e praças;

- Art. 15, em relação ao Patrimônio Natural, no intuito de protegê-lo, preserva-

lo e conserva-lo;

- Art. 18, estratégia de qualificação ambiental, nos programas de implantação

e manutenção de áreas verdes, conservação de energia, gestão ambiental e
prevenção e controle da poluição; e

- Art. 54, como forma de utilização dos instrumentos tributários e financeiros

que devem ser voltados ao desenvolvimento urbano e ambiental, através de
contribuição de melhoria.

Correia (2016) afirma que as RDEE aéreas, principalmente a rede aérea

convencional, são predominantemente utilizadas nas cidades, mesmo que

apresentem maiores conflitos tais como: no uso e ocupação do solo, menores

índices de confiabilidade e continuidade aos consumidores, além de maiores
impactos ambientais negativos sobre ambiente construído e nos elementos que

compõem as cidades inclusive na arborização urbana, com a poda, remoção ou até

mesmo impossibilitando o plantio de novas mudas de árvores, maiores riscos

elétricos à população, problemas de poluição visual, dentre outros. Em muitos
casos, devido ao crescimento populacional e consequentemente o aumento do
consumo de energia elétrica, são necessárias a instalação de novas RDEE, que

comumente são realizadas de modo desordenado e sem planejamento integrado
com outros elementos que compõem as cidades.

O município em estudo sancionou a Lei Municipal nº 10.337/2007 que

determina o uso redes de infraestrutura exclusivamente subterrâneas para a
transmissão de energia elétrica, de telefonia, de comunicação de dados via fibra

óptica, de televisão a cabo e de outros cabeamentos nos locais que especifica e dá

outras providências, onde determina os seguintes locais: no bairro centro; parques e
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praças além de seus passeios públicos de entorno; passeios e vias públicas
densamente arborizadas no intuito de evitar conflitos entre a arborização urbana e
as redes aéreas de infraestrutura; e sobre o leito de vias públicas, exceto onde seja
necessário atravessar cruzamentos, em que seja necessária a colocação rente ao

passeio público e para o funcionamento dos sinais de trânsito, o que possibilita o
plantio de novas mudas e ampliação da arborização urbana. Além disso, exige que

seja incentivada a formação de consórcios entre as empresas que necessitam

utilizar as redes de infraestruturas, no intuito de reduzir o espaço e abertura
constantes das mesmas.

Embora o sistema subterrâneo não elimine a necessidade de poda em

determinados locais, se implementado aliado a elevação do índice de arborização

urbana, ele contribui significativamente na sua redução, consequentemente
proporcionará menores volumes de resíduos de poda, menores interferências no

desenvolvimento do vegetal, preservação ambiental, redução das emissões dos
gases do efeito estufa (GEEs), redução do risco de choques elétricos, aumento da
segurança, redução da gravidade de acidentes por veículos, melhor efeito estético e

redução da poluição visual, melhores índices de confiabilidade e satisfação dos
consumidores, melhoria da drenagem urbana com aumento da permeabilidade e

combate a erosão, valorização de imóveis, menores custos de manutenção

preventiva e corretiva, melhoria da qualidade do ar, equilíbrio e conforto térmico,
aproximação da população com a arborização, aumento de abrigo e disponibilidade
de alimentos a avifauna dentre outros (BASSO e CORRÊA, 2014; CAIS MAUÁ DO
BRASIL S.A., 2015a; COPEL, 2010; CORREIA, 2016; VELASCO, 2003).

Contudo, desta forma, a transformação da rede convencional para a

compacta, isolada ou subterrânea além da ampliação da arborização urbana, resulta

em importantes benefícios a presente e futuras gerações principalmente com a

minimização dos impactos ambientais negativos proporcionados pelas RDEE, estes
que acentuam os efeitos provocados pelas mudanças climáticas a nível local e

global. Portanto as ações dessa alternativa podem ser entendidas como medidas de

mitigação e adaptação, conforme estabelecidas na Lei Federal nº 12.187/2009,
conhecida por Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC).

A alteração da rede convencional para compacta, isolada ou subterrânea é

uma intervenção de adaptação, pois esta ação visa reduzir ou evitar os possíveis

problemas na distribuição de energia elétrica aos consumidores, provenientes dos
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efeitos provocados pela mudança do clima como, por exemplo, devido ao aumento

de eventos extremos climáticos (precipitações intensas, tempestades tropicais,
inundações, fortes ventos, dentre outros) muitos indivíduos arbóreos que fazem

parte da arborização urbana podem tombar sobre as RDEE, que resulta em grandes
transtornos à população (BRASIL, 2008; PBMC, 2017; RICHIERI, 2006).

O aumento da arborização urbana tanto pode ser uma intervenção de

adaptação quanto de mitigação, tendo em vista que devido às funções de melhoria

da qualidade do ar através da retenção de materiais particulados, minimização dos

impactos proporcionados por fortes ventos, minimização dos efeitos provocados por
enchentes, inundações e precipitações intensas com o aumento da permeabilidade,
redução das ilhas de calor, dentre outros. Considera-se como mitigação, devido à

capacidade da arborização urbana em absorver CO2 da atmosfera, portanto atuando
como sumidouro de carbono. A vegetação, pelo processo de fotossíntese sequestra
o CO2 e transforma-o em fibras vegetais (celulose), portanto à medida que o

indivíduo arbóreo se desenvolve, ele vai absorvendo CO2 da atmosfera e

armazenando em seu tronco, galhos, raízes e folhas. Desta forma, na forma de
celulose, o dióxido de carbono não contribui negativamente com o efeito estufa
(LAVRATTI e PRESTES, 2009).

A Lei Municipal nº 11.292/2012, que declara como áreas de uso especial os

logradouros públicos considerados túneis verdes, no art. 2º define todos os 50

logradouros estabelecidos. No art. 3º diz que em virtude das características

específicas dessas áreas de uso especial, o órgão competente será responsável por
estabelecer padrões específicos para adequada compatibilização de mobiliário

urbano, iluminação pública, rebaixo do meio fio, sinalização viária e redes públicas.

No art. 5º afirma que o manejo da vegetação será permanente no intuito de garantir
sua permanência. No art. 6º afirma que nos logradouros declarados como túneis

verdes, a transmissão de energia elétrica deverá ser através de redes ecológicas,
subterrâneas ou por ambas.

De acordo com a Resolução COMAM nº 5 de 28 de setembro de 2006, que

dispõe sobre o Plano Diretor de Arborização Urbana (PDAU) de Porto Alegre/RS,

em seu art. 7º, inciso I, deve-se priorizar a utilização de no mínimo 70% de espécies
nativas regionais, na arborização urbana, visando à promoção da biodiversidade,
sendo proibido o plantio de espécies exóticas invasoras, entretanto, no levantamento
quantitativo da vegetação, em 5 túneis verdes e 4 trechos de controle, de Porto
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Alegre/RS realizado por Salvi et al (2011) concluiu-se que o município deve visar

uma maior heterogeneidade das espécies que compõem a arborização urbana, visto
que a média geral dos 9 logradouros foi de 84.6% de exóticas, inclusive em novos

projetos de túneis verdes, destacando ainda, que espécies arbóreas de grande porte

apresentam maiores contribuições, pelo fato de conseguirem dar suporte a
vegetações menores, resultando maior complexidade da floresta urbana e
capacidade de acolhimento da biodiversidade, da mesma maneira que Boeni e
Silveira (2011) afirmam que a arborização urbana de Porto Alegre/RS é um bom

exemplo aos demais, ressalta que as espécies exóticas devem ser evitadas,
inclusive sugere que seja realizada a substituição gradativa das mesmas, devido a
grande frequência dessas diagnosticadas.

Segundo Mock (2006) o termo floresta urbana compreende toda vegetação

urbana, ou seja, em áreas residenciais, nos subúrbios, nas periferias e no centro da

cidade, sendo que nos projetos de arborização urbanas devem ser considerados
três componentes, vegetação saudável, manejo abrangente e apoio comunitário. Em

relação à vegetação saudável, recomenda-se que o plantio seja formado por no
máximo 10% de cada espécie, 20% do mesmo gênero e 30% da mesma família, no
intuito de garantir a heterogeneidade e melhorar a eficiência dos benefícios contra

eventos climáticos ou ataques de pragas e enfermidades enquanto o apoio

comunitário é fundamental para o manejo abrangente, que passa por manejo
individual de cada indivíduo arbóreo e seus grupos, educação ambiental à

comunidade além da coordenação das instituições responsáveis por sua

manutenção auxiliando no planejamento integrado dos elementos que compõem as
cidades.

De acordo com Pippi e Trindade (2013) o município de Porto Alegre/RS

possui uma grande gama de praças e parques urbanos como, por exemplo, os
Parques Farroupilha e Moinhos de Vento, ressaltam que se bem cuidados, estes
espaços

livres

significativamente

que

para

possuem
a

alto

amenização

índice
dos

de

arborização,

impactos

ambientais

contribuem
negativos

proporcionados pela ocupação urbana enquanto Herzog e Rosa (2010) destacam a
importância de infraestruturas verdes na adaptação e aumento da capacidade de

resiliência das cidades em relação aos efeitos danosos que as mudanças climáticas
podem provocar, além de tornar a paisagem urbana mais viva e proporcionar, em
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longo prazo, serviços ecossistêmicos fundamentais para a sustentabilidade da
cidade.

As infraestruturas verdes num ambiente urbano consolidado podem ser

utilizadas para conectar ruas, propriedades públicas e privadas às áreas naturais e

espaços livres de um determinado município, até mesmo, inclusive, conectar as ruas
entre si ou com propriedades públicas e privadas, no intuito de criar redes

multifuncionais verde-azul (vegetação – drenagem) através de fragmentos
permeáveis e vegetados, proporcionando benefícios ambientais, sociais e
econômicos, em escala macro, meso e micro, com a melhora do mosaico da
paisagem além de contribuir com o aumento da floresta urbana (HERZOG e ROSA,
2010; PIPPI e TRINDADE, 2013).

Assim como outras cidades de elevado índice de densidade demográfica, o

município em estudo apresenta a ocorrência de ilhas de calor, principalmente em

áreas de maior concentração de construções, resultando numa variação térmica em

determinados locais de até 4ºC (Porto Alegre, 2013). De acordo com a Política

Gaúcha sobre Mudanças Climáticas (PGMC), Lei Estadual nº 13.594/2010, no art.

11 relacionado ao disciplinamento do uso do solo urbano e rural, inciso X, todos os
municípios devem ampliar arborização urbana, através de espécies adequadas à

redução das ilhas de calor, além disso, com a alteração da rede aérea convencional
para as de outros tipos já mencionadas e o aumento do índice de arborização

urbana, também seriam atendidos os incisos I, II, IV e XII, dos objetivos do art. 5º,
como garantir o desenvolvimento econômico-social com proteção do sistema
climático, reduzir as emissões de GEEs através de sumidouros, ações de prevenção

e adaptação aos impactos ambientais negativos resultantes das mudanças
climáticas principalmente em bairros menos favorecidos e promoção de um sistema
de planejamento urbano sustentável.

No estudo elaborado por Zorzi (2016) sobre a influência de parques verdes no

conforto térmico urbano, em Porto Alegre/RS, no qual analisou a situação do Parque

Farroupilha, Parque Germânia e Parque Moinhos de Vento, e verificou que a

influência na umidade relativa do ar é maior pelo período da manhã, principalmente

no outono e inverno, em relação à influência na temperatura o parque que apresenta

melhor influência no Parque Farroupilha, abrangendo um raio de 300 m, com média
anual de 1,94 °C no verão e primavera e 1,59°C no outono e inverno enquanto o
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Moinhos de Vento apresentou influencia somente na área imediata de seu entorno e
o Germânia não apresentou influencia alguma nas variáveis de conforto analisadas.

A arborização urbana proporciona conforto térmico nas cidades, pois é capaz

de interferir significativamente na umidade do ar, na retenção de materiais

particulados, na redução da temperatura e no sombreamento (MARTELLI e

SANTOS Jr, 2015). A partir disso pode afirmar que para os parques verdes
ampliarem suas áreas de influência, uma das alternativas viáveis seria a criação de

tuneis verdes nos logradouros próximos aos parques, no intuito de aumentar a
floresta urbana e assegurar melhores benefícios em relação à amenização da
temperatura, nesse sentido, Basso e Correa (2014) afirmam que cada espécie de

árvore pode influenciar diferentemente na temperatura das superfícies dos espaços
das ruas e calçadas, principalmente pela densidade de sua copa, portanto essa
questão deve ser levada em conta no planejamento de arborização urbana
municipal.

De acordo com CEMIG (2011) as cidades estão entre os principais autores

das emissões de GEEs, no passado e no presente, tendo em vista que mais da
metade da população mundial reside no meio urbano, sendo que utilizam 66% da

energia elétrica gerada no mundo e são responsáveis pela geração de 75% do total
de

resíduos

gerados,

consequentemente

contribuem

significativamente

na

aceleração do processo de mudanças climáticas proporcionados pelo efeito estufa,
portanto, os desafios a serem enfrentados pelo Poder Público municipal, envolvem

planejamento e gestão, desta forma devem buscar a integração dos elementos que

compõem as cidades como, por exemplo, na resolução dos conflitos entre as RDEE
e a arborização urbana, seja com a alteração, em áreas já urbanizadas, da rede
aérea convencional, está que é amplamente utilizada nos municípios brasileiros,

para redes ecológicas ou subterrâneas, promovendo a redução da poda e ampliação
da arborização urbana com o plantio de novas mudas ou com o planejamento

integrado em novos loteamentos, desta maneira seria possível a criação de

corredores ecológicos no intuito de conectar áreas verdes, arborização urbana e

áreas livres, proporcionando equilíbrio e preservação ambiental assim como todos
os benefícios que a arborização pode oferecer à coletividade e ao meio ambiente,
tais como: redução da poluição atmosférica, visual e sonora, melhoria da qualidade

de vida, melhoria estética da paisagem, aumento da disponibilidade de abrigo e

alimento para a avifauna, melhoria do microclima, conforto térmico, sombreamento e
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aumento da umidade do ar, valorização imobiliária, recreação, sociabilidade,
conforto psicológico, promoção da saúde, dentre outros.

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler

(FEPAM) diariamente divulga o boletim de qualidade do ar, através do Índice de

Qualidade do Ar (IQAr), para cada uma das 13 estações de monitoramento que
possui na Região Hidrográfica do Guaíba, sendo que 3 delas estão situadas em

Porto Alegre/RS, são elas: Estação POA/Rodoviária, localizada no Largo Edgar
Koëtz, devido a sua localização próxima à rodoviária, apresenta alta influencia
urbana de fontes móveis como, por exemplo, automóveis e ônibus, que trafegam a

20 m de distância; Estação POA/Bombeiros, localizada na Avenida Silva Só nº 340,
possui elevada influencia urbana pelo alto tráfego de veículos a uma distância de 10

m; e Estação POA/ESEF, localizada na Rua Felizardo nº 750, dentro da área da

Faculdade de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS), numa área rodeada de bosques, sofre influencia urbana por residências
urbanas próximas e pelas fontes móveis por veículos que trafegam a 200 m de
distancia, sendo que a estação está à jusante da via de tráfego (FEPAM, 2014).

A Estação POA/Rodoviária além de realizar o monitoramento dos parâmetros

de qualidade do ar, Partículas Inaláveis (PI10 – médias aritméticas de 24 horas),
Dióxido de Enxofre (SO2 – médias aritméticas de 24 horas), Dióxido de Nitrogênio

(NO2 – máxima diária de 1 hora), Ozônio (O3 – máxima diária de 1 hora) e Monóxido
de Carbono (CO – máxima média móvel de 8 horas diárias), também monitora
parâmetros meteorológicos tais como, pressão (P), temperatura (T), umidade

relativa do ar (UR), radiação solar global (RG), incidência de raios ultravioletas

(UVA), direção do vento (DV) e velocidade do vento (VV) enquanto as demais
apenas monitoram os mesmos parâmetros de qualidade do ar (FEPAM, 2014).

De acordo com o diagnóstico de qualidade do ar elaborado por FEPAM

(2014) referente ao período de 2003 a 2012, no qual analisou os registros de
monitoramento das 13 estações de monitoramento localizadas na Região

Hidrográfica do Guaíba, concluiu-se que o principal parâmetro que apresentou
valores em inconformidade com a Resolução CONAMA nº 003/90, ou seja, com

limites acima do permitido, proporcionando risco à saúde humana, foi o dióxido de
nitrogênio, sendo que ocorreram 118 ultrapassagens do padrão secundário e 13 do
padrão primário, principalmente na Estação POA/Bombeiros. O segundo e o terceiro

poluente que mais apresentaram inconformidades foram o monóxido de carbono e
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dióxido de enxofre respectivamente, entretanto foram ocorridas apenas em um dos
anos do período do diagnóstico e foram provenientes de eventos específicos. O

quarto parâmetro com maior quantidade de ultrapassagens foi partículas inaláveis,

principalmente resultante da emissão de fontes móveis por veículos automotores à
diesel, sendo que a Estação POA/Rodoviária e Estação Canoas/PU se destacaram

negativamente. O quinto parâmetro foi o monóxido de carbono, com 14
ultrapassagens, todas ocorridas em 2012 na Estação Esteio/VE. Por fim, em relação
aos locais mais críticos a qualidade do ar, foi diagnosticado que o município de Porto

Alegre, possui o segundo, quarto e sexto locais dentre os 13 analisados.

No ano de 2013, foi diagnosticado que o ar do município de Porto Alegre/RS

estava duas vezes mais poluído que os índices recomendados pela Organização

Mundial da Saúde (OMS). Devido a falta de manutenção das estações de

monitoramento de qualidade do ar do município, desde o ano de 2006 a FEPAM não
possui dados. Segundo uma pesquisa realizada pela Universidade de São Paulo

sobre o gasto público em saúde relacionado no tratamento de doenças causadas
pela poluição, em seis municípios brasileiros, concluiu-se que Porto Alegre/RS gasta
anualmente R$ 360 milhões. Essas doenças são provocadas principalmente pela
inalação de materiais particulados provenientes da queima de combustíveis por

veículos motorizados assim como pelo atrito e desgaste dos pneus na
pavimentação. Foi realizada uma pesquisa na Universidade Federal de Ciências da

Saúde de Porto Alegre na qual expuseram alguns animais à poluição do município e

constatou-se que os animais apresentavam problemas de memórias e de

aprendizado além de alterações bioquímicas devido ao aumento de substâncias
tóxicas em seus organismos. Cabe destacar que o município em estudo possui uma

frota veicular de aproximadamente 840 mil entre automóveis, caminhões,

caminhonetes, motocicletas, ônibus, micro-ônibus dentre outros (GLOBO, 2013;
IBGE, 2013; ZERO HORA, 2014).

A partir dos pressupostos acima mencionados, o autor do presente estudo

elaborou um projeto de conexão entre o Parque Marinha e o Parque Farroupilha, no

município de Porto Alegre/RS, no intuito de melhorar a qualidade de vida dos
munícipes, relacionado às RDEE, a arborização urbana e as mudanças climáticas.
Os logradouros escolhidos no projeto são: Avenida Ipiranga, Avenida Edvaldo
Pereira Paiva, Avenida Loureiro da Silva e a Rua Ramiro Barcelos.
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Na Figura 34 é apresentada a Avenida Ipiranga, esta que possui

aproximadamente 10 km, entretanto o projeto inicial é referente a 2,6 km, situado
entre a Avenida Edvaldo Pereira Paiva e a Rua Ramiro Barcelos, em seu canteiro
central às margens do Arroio Dilúvio. Pode-se observar que neste ponto do registro
fotográfico, próximo a Polícia Federal, já se iniciou o plantio de algumas mudas na
margem esquerda, entretanto muitas outras mudas poderiam ser plantadas sobre

ambas as margens, visto que possuem amplo espaço para o planejamento urbano

como, por exemplo, calçamento, ciclovias inclusive canteiros e jardins. Além do
amplo espaço, outro ponto positivo são as RDEE que no canteiro central são altas e

não haveria necessidade de podas periódicas nos indivíduos arbóreos nem a

necessidade de alteração do tipo de RDEE, portanto, economicamente e
tecnicamente viável além de grande relevância ambiental tendo em vista o elevado
índice de passagem de veículos.

Figura 34 – Avenida Ipiranga em Porto Alegre/RS

Fonte: Próprio Autor, 2017.

Na Figura 35 é apresentada a Avenida Edvaldo Pereira Paiva, esta que

possui aproximadamente 5,2 km e o projeto abrange toda sua extensão, logo desde
o encontro com a Avenida Padre Cacique e com a rótula da Avenida Loureiro da

Silva. A avenida possui RDEE do tipo subterrânea e amplo espaço, tanto em suas
margens (calçamento) quanto nos canteiros centrais, deste modo se torna

economicamente e tecnicamente viável, valorizando ainda mais a orla do Rio
Guaíba e do parque Marinha, além de grande relevância ambiental tendo em vista o
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elevado fluxo de veículos e pedestres diariamente. A ampliação da arborização

nessa área poderia ser inclusive estendida para as margens do Rio Guaíba,
principalmente nos locais emergentes, que estão esquecidos, que apresentam
resíduos sólidos dispostos no solo, que carecem de vegetação, que estão em

processo de erosão, que estão sendo ocupados por moradores de rua, que estão
com acesso dificultado para a aproximação da coletividade, dentre outros.
Figura 35 – Avenida Edvaldo Pereira Paiva em Porto Alegre/RS

Fonte: Próprio Autor, 2017.

Na Figura 36 é apresentada a Avenida Loureiro da Silva, esta que possui

aproximadamente 2,2 km e o projeto abrange toda sua extensão, logo desde o
encontro com a Avenida Edvaldo Pereira Paiva até a Avenida João Pessoa, esta
que é paralela ao Parque Farroupilha. Esse logradouro já possui uma quantidade
significativa de indivíduos arbóreos e apresenta RDEE do tipo aérea, entretanto a

partir da alteração da rede aérea convencional para a rede aérea compacta, além da
minimização da poluição visual e da redução de poda, facilitaria a ampliação da
arborização urbana com o plantio de novas mudas, inclusive de grande porte, tanto

em determinados pontos do calçamento quanto nos canteiros centrais. O sistema
subterrâneo é inviável tecnicamente e economicamente, tendo em vista o alto índice

de arborização no calçamento e a presença de outros elementos que compõem as
cidades.
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Figura 36 – Avenida Loureiro da Silva em Porto Alegre/RS

Fonte: Próprio Autor, 2017.

Na Figura 37 é apresentada a Rua Ramiro Barcelos, esta que possui

aproximadamente 2 km, entretanto o projeto inicial é referente a 0,8 km, situado
entre a Avenida Ipiranga e a Avenida Protásio Alves com a Avenida Oswaldo

Aranha. Esse logradouro apresenta um número consideravelmente significativo de

indivíduos arbóreos, porém devido a RDEE ser praticamente do tipo aérea
convencional, existem diversos impactos ambientais negativos sobre a arborização

urbana relacionados à poda inadequada, portanto, se a atual RDEE fosse alterada

para a rede aérea compacta esses conflitos seriam amenizados e novas mudas
poderiam ser plantadas em determinados pontos tanto da área do calçamento

quanto do canteiro central. O sistema subterrâneo é inviável tecnicamente e
economicamente, tendo em vista o alto índice de arborização no calçamento e a
presença de outros elementos que compõem as cidades.

Figura 37 – Rua Ramiro Barcelos em Porto Alegre/RS

Fonte: Próprio Autor, 2017.
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Na Figura 38 é apresentado o mapa do Projeto de Conexão do Parque

Marinha com o Parque Farroupilha, com os devidos logradouros projetados, no total
aproximado de 10,8 km, são eles: Avenida Ipiranga (em azul), Avenida Edvaldo

Pereira Paiva (em vermelho), Avenida Loureiro da Silva (em verde) e a Rua Ramiro
Barcelos (em rosa).

Figura 38 – Mapa do Projeto de Conexão do Parque Marinha com Parque Farroupilha em Porto
Alegre/RS

Fonte: Próprio Autor, 2017.

Por

fim,
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a

rede

subterrânea

sendo

consideravelmente mais cara que os demais tipos de rede aérea, a escolha por
alteração em locais já urbanizados ou implementação em novos loteamentos e

condomínios fechados, que possibilita uma maior ampliação da arborização urbana,
inclusive de espécies de grande porte, que proporcionam maiores benefícios à

população e ao meio ambiente do que espécies de médio e pequeno porte, além de
a poda ser necessária somente em casos excepcionais. É importante salientar, que

em determinados logradouros do município de Porto Alegre/RS, a alteração das
RDEE aéreas para subterrânea é inviável tecnicamente, pelo fato de conflitos com

outros elementos que compõem as cidades como, por exemplo: (i) calçamento
estreito; (ii) redes subterrâneas de água, esgoto, gás, telecomunicações etc; e (iii)
indivíduos arbóreos estabelecidos e saudáveis.
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A alteração da rede aérea convencional para a rede aérea compacta e/ou

rede aérea isolada é uma alternativa econômica mais viável do que a

implementação da rede subterrânea. Em alguns casos é a única opção
tecnicamente viável. As redes aéreas compactas e isoladas reduzem a área de poda
da copa do vegetal, pois sua malha de distribuição de energia elétrica permite

alguns contatos com a vegetação enquanto na rede aérea convencional devem ser
evitados, portanto apresentam melhores índices de continuidade no fornecimento de

energia elétrica aos consumidores. O plantio de novas mudas de espécies de
grande porte somente seria possível se fosse realizado de forma adequada e com
manejo adequado durante o seu desenvolvimento.

Desta forma, considerando os benefícios proporcionados pela ampliação da

arborização urbana, a alteração das redes aéreas por rede subterrânea em áreas já

consolidadas pela urbanização ou implementação da rede subterrânea em novos
loteamentos e condomínios privados, pode ser considerada a melhor alternativa de

mitigação e de adaptação à mudança do clima, quando comparada a alteração da
rede aérea convencional por rede aérea compacta ou rede aérea isolada.
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7 CONCLUSÃO
O município de Porto Alegre/RS apresenta inúmeros conflitos entre as redes

de distribuição de energia elétrica (RDEE) e a arborização urbana, devido à falta de
um planejamento integrado com outros atores que compõem a cidade, que resultam

em diversos impactos ambientais negativos. A Companhia Estadual de Energia

Elétrica (CEEE) tem investido timidamente na alteração da rede aérea convencional
para rede aérea compacta ou rede subterrânea no âmbito do município em estudo.
Cabe destacar que esta ação reduziria os impactos ambientais negativos e

aumentaria os benefícios proporcionados pela arborização urbana, tendo em vista

que a rede aérea convencional necessita de grande área de poda e com maior
frequência do que os outros tipos de redes aéreas. Por outro lado a rede

subterrânea ainda é apresenta um elevado custo de instalação, entretanto é o tipo

que menos necessita a realização de poda e consequentemente proporciona
menores impactos negativos. Em alguns casos a rede subterrânea não é viável

tecnicamente devido aos prováveis conflitos com os outros elementos que compõem
as cidades.

Os impactos ambientais negativos, em suma maioria, estão relacionados à

redução das copas dos vegetais através da poda como, por exemplo: (i) poluição

visual ocasionada pela alteração do desenvolvimento natural do vegetal pelas podas
em “V”, de desvio, drástica, de rebaixamento, corte severo das raízes etc; (ii)

poluição visual devido ao compartilhamento dos postes com outros sistemas de
telecomunicação, televisão e internet assim como a própria malha de distribuição de

energia elétrica; (iii) redução da eficiência dos indivíduos arbóreos quanto à poluição

sonora; (iv) redução da capacidade da arborização urbana atuar como barreira

contra fortes ventos; (v) redução da capacidade que os indivíduos arbóreos
possuem de absorver CO2 da atmosfera e liberar oxigênio; (vi) pode prejudicar o

estado fitossanitário do individuo arbóreo, resultar no ataque por pragas e por
doenças, inclusive à morte quando a poda foi realizada de forma inadequada; (vii)

inviabiliza o plantio de espécies de grande porte em determinados locais
(calçamento e canteiros centrais); (viii) falta de segurança e aumento do risco
proporcionado por redes com altura inadequada; (ix) redução da capacidade do

vegetal relativo a retenção de material particulado, a permeabilidade, a atenuação
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da

erosão

provocadas

por
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intensas;

no

conforto

térmico

(sombreamento e umidade do ar), na amenização das ilhas de calor, dentre outros.

A arborização urbana consiste no somatório de árvores plantadas em vias

públicas e canteiros centrais, em praças, em parques, em alamedas, em áreas
privadas, dentre outros. É um bem digno de tutela jurídica conforme disposto no

caput do art. 225 da Constituição Federal assim como é uma das partes que

integram o meio ambiente natural, desta maneira é considerada como parte do
patrimônio natural além de ser um direito fundamental.

Os serviços ambientais proporcionados pela arborização urbana são de

extrema importância para garantir a qualidade de vida do homem e a preservação

da natureza, principalmente pela iminente mudança do clima, nos centros urbanos
tais como: (i) melhoria da qualidade do ar através da retenção de materiais

particulados (MP2,5); (ii) redução da poluição visual e sonora; (iii) redução das ilhas
de calor; (iv) conforto térmico e melhoria do microclima a partir do sombreamento e
aumento da umidade do ar; (v) absorção de CO2 e liberação de oxigênio; (vi)

aumento da oferta de alimentação e abrigo para nidificação da avifauna; (vii)

melhoria estética e psicológica; (viii) redução dos impactos provocados por chuvas

intensas, aumento da permeabilidade e controle da drenagem superficial; (ix)
barreira contra fortes ventos; (x) redução do consumo de energia elétrica; (xi)
aproximação da população à natureza; (xii) valorização imobiliária, dentre outros.

Os principais efeitos negativos esperados pela mudança do clima, à

população humana e ecossistemas naturais como, por exemplo: aumento da

frequência de eventos extremos climáticos (precipitações intensas, tempestades
tropicais, inundações, enchentes, nevascas, furacões, tornados e tsunamis);
aumento das concentrações de poluentes na atmosfera; aumento da temperatura

média terrestre; intensificação das ilhas de calor em ambientes urbanos; aumento da

desertificação; interferências econômicas nas atividades humanas (agricultura,
recuperação de danos, relocação de populações), dentre outros.

Considerando os impactos ambientais negativos proporcionados pelas RDEE,

os serviços ambientais benéficos proporcionados pela arborização urbana e os
principais efeitos negativos esperados pelas mudanças climáticas, conclui-se que a
alternativa de alteração da rede aérea convencional para rede aérea compacta, rede
aérea isolada e rede subterrânea em locais com urbanização já consolidadas assim

como a implementação dessas em novos loteamentos e condomínios privados,
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aliada ao aumento da arborização urbana através de novos plantios de mudas
nativas, preferencialmente de grande porte, e redução da frequência e necessidade

de poda das copas dos indivíduos arbóreos, pode ser entendida como uma

intervenção de mitigação e de adaptação no maior desafio já enfrentado pelas
cidades, à mudança do clima.

De maneira que a ampliação da arborização urbana é uma ação de mitigação,

pois funciona como sumidouro de carbono e uma ação de adaptação devido as suas

funções de prevenção de enchentes e inundações, atenuação dos efeitos
provocados por fortes ventos, retenção de materiais particulados presentes no ar e

minimização de riscos à saúde humana, aumento da permeabilidade do solo,
atenuação dos impactos provocados por chuvas intensas, melhoria da drenagem

urbana, redução das ilhas de calor, dentre outros. Enquanto a alteração das redes
aéreas por redes subterrâneas é uma ação de adaptação pelo fato de reduzir ou

evitar o risco de falta de fornecimento de energia elétrica aos consumidores, em

virtude das árvores que tombam sobre as redes aéreas e prejudicam a distribuição
de energia elétrica, inclusive o fornecimento de agua potável, como já aconteceu no

município em estudo. Provocado por um forte evento climático no qual inúmeras
árvores tombaram sobre as redes aéreas que resultou na falta de energia elétrica

para ligar os geradores responsáveis por bombear a água potável aos
consumidores, deste modo também pode ocorrer com geradores de drenagem

urbana que são principalmente acionados em enchentes e inundações, ocasionando
transtornos ainda maiores à população.
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