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DA CIDADE LIMPA À CIDADE ELETROCUTADA 
(em 2015, em conversa com um associado do IE, dele ouvi que a paisagem de “gatos”, que 
sempre associávamos às ruas e becos das favelas, agora emolduravam as  ruas e avenidas 
da cidade, em escala muito maior. “É muito mais-pior”, pensei. Os “gatos” da favela, todos, 
têm dono, nenhum pende em abandono. Não é o caso da “fiarada-chique” instalada, “às 
galegas” nas ruas, enforcando postes e árvores, em balanço sobre a cabeça dos pedestres. 
Comentei com meu interlocutor que o caso era muito mais complicado que a imprensa 
divulgava. Me prontifiquei a escrever um artigo relatando todo o histórico da situação das 
redes aéreas da cidade. Este trabalho, elaborado em 2015, ficou engavetado desde então. 
Como, decorridos cinco anos nenhuma mudança se pode notar, optei por retirar o trabalho 
da gaveta e divulga-lo como escrito em 2015) 

 

As fotos são da Alameda Santos, em ponto junto à entrada do estacionamento do 
glamoroso edifício da FIESP-CIESP (Federação das Industrias do Estado de São Paulo-
Centro das Indústrias do Estado de São Paulo). 
 

    
 
 

 

CRONOLOGIA DO PROGRAMA DE ENTERRAMENTO DOS CABOS NA CIDADE DE SÃO 
PAULO 

(ou, em versão jurídica de um velho ditado popular, em leitura leiga, eu expressaria como – quem 
não tem cão, caça congado, ou seja, ensaia os passos de uma dança sem prazo de acabamento)  

 

 2001 / Maio – PL 010248/2001, de autoria dos vereadores Milton Leite e Wadih 
Mutran, é apresentado na Câmara Municipal de São Paulo 

 2003 / Setembro – é publicado, no Diário Oficial do Município (DOM) o Parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal 

 2004 / Agosto – é publicado, no DOM, o Parecer das Comissões de Política 
Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, Comissão de Trânsito e Transporte e 
a Atividade Econômica; Comissão de Finanças e Orçamento. 

 2005 / Julho – O prefeito Jose Serra sanciona a lei 14.023, com vetos ao texto do 
PL 010248/2001 

 2066 / Outubro – O prefeito Gilberto Kassab publica o Decreto 47.817, 
regulamentando a lei 14.817. 

 2011 – Criada a CPI da Eletropaulo na Câmara Municipal sobre a presidência do 
vereador Antonio Donato, com a finalidade de investigar os motivos pelos quais 
a Eletropaulo não vem cumprindo suas obrigações legais de Concessionária 



Pública, bem como fatos conexos ao fornecimento, manutenção e expansão da 
rede elétrica e iluminação pública na cidade de São Paulo 

 2015 / Fevereiro – O Secretário Municipal de Governo, Chico Macena, publica a 
Portaria 261/15 – SGM, dando publicidade ao Programa de Enterramento de 
Redes Aéreas – PERA. 

 2015 / Abril – Mandado de Segurança Coletivo, patrocinado pelo Sindicato da 
Industria de Energia no Estado de São Paulo – Sindienergia, com pedido de 
liminar, contra a Portaria do Secretário Macena. 

 2015 / Maio – Procuradoria Geral do Município de São Paulo pronuncia-se sobre o 
mandado de segurança impetrado pelo Sindienergia. 

 2015 / Junho – Publicada a Decisão do Tribunal Federal da 3ª Região, pela 
relatora Desembargadora Monica Nobre   

Destaco o já conhecido – e demorado – processo legislativo. O PL entra na Câmara no 
início do governo Marta Suplicy, torna-se lei no governo Jose Serra e é regulamentado no 
governo Gilberto Kassab, vice-prefeito da gestão Serra, depois de seu afastamento para 
se candidatar ao governo do Estado. Ao todo, cinco anos e cinco meses entre o PL e o 
Decreto regulamentador. 
Por outro lado, destaco, também, a rapidez (1 mês) com que o mandado de segurança foi 
julgado, a partir da data de seu Protocolo, pela Procuradoria da Prefeitura. 
Outros nove anos (2006 a 2015) se passaram entre a regulamentação da lei e o 
desenvolvimento do PERA (Programa de Enterramento de Redes Aéreas), Programa que 
foi objeto da sua divulgação, através da Portaria 261/15. 
 
Outras leis que respeitam a questão do uso dos espaços públicos 

 2003 / Julho – A prefeita Marta Suplicy sanciona a lei13.614, que estabelece as 
diretrizes para a utilização das vias públicas municipais, inclusive dos 
respectivos subsolo e espaço aéreo, e das obras de arte de domínio municipal, 
para a implantação e instalação de equipamentos de infra-estrutura urbana 
destinados à prestação de serviços públicos e privados; disciplina a execução 
das obras dela decorrentes, e dá outras providências. Dentre as diretrizes do 
art 1º pode-se ver a referência ao enterramento dos cabos. Em “tem como 

diretrizes: II - a substituição das redes e equipamentos de infra-estrutura urbana 

aéreos por redes e equipamentos de infra-estrutura urbana subterrâneos”. 
 
 
ENTRE EMENDAS E EMENTAS 

(Lendas antigas nos contam de um rei muito bondoso, explicando a um condenado à morte 
de que ele poderia escolher entre ser fuzilado ou enforcado. 
Retrucando o condenado                             – “ mas eu não quero morrer!” 
Mansamente, o rei lhe teria respondido     – “isto não esta em discussão”)  

 
Tudo começou com o PL 01-0248/2001 dos vereadores Milton Leite e Wadih Mutran. 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de tornar subterrânea todo o cabeamento ora 
existente. 
A Câmara Municipal de São Paulo decreta: 
Art 1º - Ficam as Concessionárias, Empresas Estatais e Prestadoras de serviço que 
operam com cabeamento na Cidade de São Paulo, obrigados a tornarem subterrâneos o 
cabeamento ora existente.  
Parágrafo único. As novas instalações de cabeamento na Cidade de São Paulo, a 
partir da promulgação da presente Lei, dar-se-á por cabeamento subterrâneo. 
Art.2º. Para dar cumprimento ao que dispõe o artigo primeiro da presente Lei, as 
operadoras relacionadas no artigo primeiro, bem como as que vierem a sucedê-las, 



terão o prazo de cinco anos a partir da promulgação desta lei, para a conclusão dos 
trabalhos, na forma e condições a serem regulamentadas pelo Poder Executivo. 
Parágrafo Único. Aplica-se o disposto nesta lei a rede elétrica, cabos telefônicos, TV a 
cabo e assemelhados. 
Art 3º. Nos locais onde forem removidos os postes atuais, serão plantadas árvores, na 
forma e condições a serem regulamentadas pelo poder executivo. 
Art 4º. O poder Executivo regulamentará a nova forma de iluminação pública, em 
substituição ao modelo atual. 
Art 5º. O poder Executivo regulamentará a presente lei, no prazo máximo de cento e 
oitenta dias, a contar de sua publicação. 
Art 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
Sala das Sessões, de maio de 2001. 

(NB – os textos assinalados foram vetados pelo prefeito Jose Serra, quando da promulgação 
da lei 14.023. Fácil verificar que a lei ficou capenga, não passando de um manual de boas 
intenções) 

 
Vale também assinalar, dentre as justificativas para a lei, como apresentadas pelos 
vereadores do PL, os seguintes trechos: 
“...equacionar problemas como: tipo de iluminação que, diferente das de hoje, 
possa privilegiar, ruas e calçadas e não copa de árvores como facilmente podemos 
observar em diversas ruas de nossa cidade. ..definir o tipo de árvore que será 
plantado nos locais onde serão removidos os postes; buscar o plantio de arvores 
frutíferas, para alimentar os pássaros ... definir os locais pelos quais deverão ser 
iniciados os trabalhos de rebaixamento do cabeamento aéreo, bem como o plantio 
das árvores para que, o buraco deixado pelos postes retirados seja preenchido por 
uma árvore”. 
 
Da mesma forma, vale a pena assinalar, dos trechos dos pareceres das Comissões da 
Câmara, as passagens escolhidas em continuação. 
Pela Comissão de Constituição e Justiça: 
É de competência municipal, posto que é de interesse local, a ordenação do espaço 
urbano, nela inserindo-se, inclusive, a questão do emaranhado de cabos e fios que 
enfeitam terrivelmente a cidade. O avanço da civilização tem levado o Direito, por pressão 
da sociedade, a incorporar, no âmbito de sua tutela, a proteção aos direitos estéticos dos 
cidadãos, sempre num contexto de busca de um meio-ambiente adequado à plenitude da 
vida humana. 

E ainda, citando-se a Lei Orgânica do Município, em seus artigos 7º, incisos I e IV, incisos 
III e V, 
“É dever do Poder Municipal, em cooperação com a União, o Estado e com outros 
Municípios, assegurar a todos o exercício dos direitos individuais, coletivos, difusos, e 
sociais estabelecidos pela Constituição da República e pela Constituição Estadual, e 
daqueles inerentes às condições de vida da cidade, inseridos nas competências municipais 
específicas, em especial no que respeita a I – meio ambiente humanizado, sadio e 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, para as presentes e futuras 
gerações ... IV – proteção e acesso ao patrimônio histórico, cultural, turístico, artístico, 
arquitetônico e paisagístico ... III – a segurança e proteção do patrimônio paisagístico, 
arquitetônico, cultural e histórico ...V – a qualidade estética e referencial da paisagem 
natural e agregada pela ação humana”. 
 
Em resumo, a Comissão de Constituição e Justiça se manifestou PELA LEGALIDADE E PELA 
CONSTITUCIONALIDADE do PL. 
No entanto, também em choque direto com a Comissão da Câmara, o mandado de segurança 
sustenta ser a lei “manifestamente ilegal” e “clamorosamente inconstitucional”, ainda que eu, do 
alto do meu curriculum de Exatas, não consiga bem compreender esta adjetivação do fumus boné 



yuris do linguajar do renomado escritório de advocacia que o lavrou. Até perguntaria a meus 
pares: existe diferença entre uma lei ilegal e outra manifestamente ilegal? E entre uma lei 
inconstitucional e outra clamorosamente inconstitucional? Faz-me recordar de meu longínquo 
“curso primário” em que me divertia dizendo que a maior palavra da língua portuguesa seria 
inconstitucionalissimamente? Muito me parece ser do gosto do escritório de advocacia do 
mandado de segurança o uso abusivo dos adjetivos. Senão vejamos: em seu texto se pode ler – 
“completa impertinência” (existe impertinência incompleta?) flagrantemente inconstitucional (há 
inconstitucionalidade que não seja flagrante?) violentíssimo ônus (!!) Portaria pródiga em 
aberrações (o que é uma aberração jurídica?) absolutamente impossível (fantástica, esta 
expressão. Reservo-a para usos futuros) acintosa violação (!) estratosféricos investimentos (e eu 
que sempre achei que esta expressão era exclusiva da NASA). 
 

O PL01-0248 tornou-se a LEI 14.023, quando promulgada pelo prefeito Jose Serra. 

O texto da lei é o mesmo do PL, eliminados os dois textos assinalados em vermelho. 
Interessante é conhecer as Razões do veto do prefeito. 
“no tocante à disposição contida no artigo 2º do texto, é imperioso destacar que o volume 
de obras necessário à conversão de toda a rede aérea para subterrânea e os custos dela 
advindos tornam impraticável o prazo de 5 anos para o cumprimento da obrigação 
prevista no artigo 1º”. 
Segui com relutante concordância com os argumentos apresentados. Os referendaria não 
fosse o inexplicável argumento avocado pelo prefeito José Serra neste parágrafo: 
“nesse último aspecto, vale ainda uma comparação. Com os mesmos R$ 250 bilhões, seria 
possível construir 1.000 Km de linhas de Metrô na cidade, aumentando em 25 vezes a área 
coberta por este modal”. 

Ocorreu-me o despudor de meus tempos de movimento universitário: pensei cá com 
meus botões: o que tem a ver aquele com as pantalonas? Nem as redes aéreas nem o 
Metrô são atribuições da Prefeitura. Porque o prefeito haveria de vetar uma lei municipal 
em carona com as angústias financeiras da iniciativa privada e do governo do Estado? E 
no minado território dos contratos das áreas estaduais de Energia e do Metrô? 
 
POSTES VERSUS ÁRVORES 
 
Do trabalho de dois técnicos da CEMIG, publicado em 2007 na Revista da Sociedade 
Brasileira de Arborização Urbana, foram selecionadas algumas conclusões que defendem 
a adoção de redes de distribuição área protegida (RDA). 
Como explicam os autores, “O objetivo deste estudo é demonstrar que a utilização 
generalizada das Redes Protegidas é viável em todas situações encontradas nos 
meios urbanos”. 
Resgato as definições dos modelos de Rede de Distribuição analisados no trabalho. 
RDA - Rede de Distribuição Aérea Urbana é constituída de rede primária e secundária com 
cabos alumínio nus, média tensão (MT) sobre cruzeta de madeira e isoladores de 
vidro/porcelana, baixa tensão (BT) em disposição vertical e equipamentos, Iluminação 
Pública (IP), Ramal de Ligação (RL) e medição convencionais.  
RSI - Rede Secundária Isolada é composta de rede primária com cabos alumínio (CA) nus 
sobre cruzeta de madeira e isoladores de vidro/porcelana, secundária com cabos isolados 
multiplexados de BT e, equipamentos, IP e RL/medição convencionais.  
RDP - Rede de Distribuição Aérea Protegida, é constituída de rede primária com cabos 
cobertos em espaçadores e isoladores poliméricos, secundária com cabos isolados 
multiplexados de BT, transformador auto protegido, chave SF6 e demais equipamentos, IP 
e RL/medição convencionais.  

Algumas das conclusões apontadas pelos autores: 
 “A adoção de sistemas aéreos protegidos (RDP) passa a desempenhar papel de 

fundamental importância para alcançar os objetivos descritos nesta análise, 
principalmente no atendimento a unidades consumidoras que não podem sofrer 



freqüentes interrupções do fornecimento de energia, tais como hospitais, bancos, 
grandes hotéis, shopping centers, entre outros.  

 Outro aspecto a destacar com o uso das Redes Protegidas é o aumento da 
segurança para o público em geral. No Brasil, os acidentes no sistema elétrico 
envolvendo pessoal próprio e principalmente terceiros, atingem números 
expressivos que poderiam ser substancialmente minimizados.  

 A CEMIG padronizou as Redes de Distribuição Protegidas como atendimento 
mínimo urbano em abril de 1999 e tem instalado (dez/06) em seu sistema elétrico de 
15kV, cerca de 4.232 km desta modalidade de rede.  

 Quanto aos índices de interrupção, a RDP proporciona uma drástica redução na taxa 
de falhas (ocorrências/km/ano) da ordem de de 10 a 15 vezes em relação à uma RDA. 
Este benefício proporciona uma diminuição na duração do desligamento acidental 
em mais de 7 horas, pois além das interferências do meio ambiente serem 
minimizadas, as interrupções programadas serão também menos freqüentes.  

 Além desses aspectos, merecem também ser destacadas as seguintes vantagens a 
serem obtidas com a implantação das RDP como padrão mínimo de atendimento 
urbano:  

 Ganho significativo no custo operacional dessas redes devido ao menor número de 
intervenções e conseqüentemente liberação dos eletricistas de 
manutenção/restauração para outras atividades;  

 Compactação da rede, possibilitando a instalação de até quatro circuitos na mesma 
estrutura, sem prejuízo das condições de operação das redes:  

 Com relação aos aspectos ambientais, face aos benefícios proporcionados por uma 
arborização preservada, refletida no clima e paisagem das cidades, as RDP´s 
requerem podas bastante simples, correspondendo à retirada apenas de galhos que 
estiverem mecanicamente forçando os condutores, otimizando as podas de árvores 
e minimizando a freqüência e intensidade dos serviços: 

 A RDP é sempre a opção mais econômica do que qualquer outra modalidade de 
rede, independentemente da complexidade da rede ou da existência de árvores, com 
um custo total de 87% em relação ao custo de uma RSI pode-se concluir que a RDP 
se paga em apenas 2,4 anos; 

 Com base nas análises realizadas pode-se dizer que as Redes de Distribuição 
Aéreas Protegidas de 15kV apresentam-se como sendo a melhor alternativa técnica 
e econômica para as redes.  

Como a missão da Cemig é atuar no setor de energia com rentabilidade, qualidade e 
responsabilidade social, a escolha da RDP como padrão mínimo de atendimento urbano 
vem ao encontro desta diretriz empresarial.” 

REVISTA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ARBORIZAÇÃO URBANA, Volume 2, Número 1, 2007. 
Engenheiro, Gerência de Engenharia e Coordenação da Expansão da Distribuição – CEMIG 

Engenheiro Agrônomo, Gerencia de Engenharia e Coordenação da Manutenção – CEMIG   

 

Desenho ilustrativo, incorporado ao texto, evidencia as diferentes interferências dos três 
modelos no sistema de arborização urbana. 

 



A foto mostra uma instalação “múltipla” do sistema RDP 

 
 

Do trabalho de Giuliana Del Nero Velasco, elaborado no Programa de Pós Graduação em 
Economia da ESALQ e publicado em 2006, destaco o resumo que, de forma sintética 
esclarece o muito que tem sido objeto de discussões na imprensa paulistana. 
 
O trabalho, com o título de  
ANÁLISE COMPARATIVA DOS CUSTOS DE DIFERENTES REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA NO CONTEXTO DA ARBORIZAÇÃO URBANA 

e, com a assinatura de Giuliana Del Nero Velasco , Ana Maria Liner Pereira Lima e Hilton 
Thadeu Zarate do Couto evidencia, no texto do resumo, sempre exigido nos trabalhos 
acadêmicos, que “com o intuito de estudar as podas feitas em árvores urbanas e analisar 

novas técnicas possíveis de serem utilizadas para reduzir o número de podas e melhorar a 
convivência das espécies com a fiação elétrica, além de permitir à árvore desempenhar 
plenamente suas funções ecológicas, buscou-se levantar dados referentes aos três tipos 
principais de redes de distribuição de energia elétrica (aérea convencional, aérea compacta 
e subterrânea), em quatro concessionárias de energia elétrica, a fim de compilá-los em um 
só trabalho. Foram levantados custos de implantação das redes convencional, compacta e 
subterrânea, assim como custos de manutenção e de poda de árvores. O custo de 
implantação de rede convencional (primária e secundária) variou de R$54.188,39 a 
R$67.571,43. O custo de implantação da rede compacta (primária e secundária) foi em 
média R$62.215,99. 
Já o custo de implantação de uma rede subterrânea é, em média, de R$436.585,04. A rede 
compacta já é totalmente viável, principalmente por ter custo de implantação praticamente 
igual à rede convencional e ter custo de manutenção 80% menor. A rede subterrânea, 
embora com custo de implantação aproximadamente 10 vezes maior quando comparado 
com o custo da convencional, por ter reduzido custo de manutenção e alta confiabilidade 
do sistema elétrico, seu uso já pode ser viável em diversas ocasiões”. 

http://www2.camara.sp.gov.br/projetos/2011/00/00/0H/A3/00000HA3J.PDF 
 
Comentário final, penduricalho, em 2021, ao trabalho de 2015: 
Porque este tema nunca mais voltou ao debate, seja na Câmara de Vereadores, seja no Congresso?  

 
 

http://www2.camara.sp.gov.br/projetos/2011/00/00/0H/A3/00000HA3J.PDF

