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RESUMO 

 

O crescimento desproporcional dos grandes centros em conjunto com a ausência de planejamento, acaba 

causando uma poluição visual, sem falar nos riscos criados pela aproximação das construções civis com 

as redes elétricas. Diante disso, foi elaborada uma pesquisa através de artigos e matérias a fim de buscar 

uma solução prática e efetiva que sanasse o problema. Será exibido através de um estudo realizado alguns 

exemplos que demonstrarão que as redes de fiação subterrâneas, são o que existe de mais moderno em 

relação à distribuição de energia elétrica em média e baixa tensão, pois além de estarem menos sujeitas a 

interferências ambientais, como temporais e descargas atmosféricas, são mais seguras e também estão 

menos sujeitas a problemas com acidentes de trânsito e vandalismo. Outro ponto importante que se 

destaca é a questão estética e a diminuição da poluição visual dos grandes centros. 
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ABSTRACT 

 

 
The disproportionate growth of large cities together with the lack of planning, causing a visual 

proliferation, not to mention the risks created by civil construction with electrical networks. Therefore, a 

survey was developed through articles and specialties in order to seek a practical and effective solution 

that would solve the problem. Will be applied through a study carried out some examples that will 

demonstrate that as underground wiring networks, they are the most modern in relation to the distribution 

of electricity in medium and low voltage, as well as being less than environmental interference, such as 

storms and lightning, are safer and also have fewer problems with traffic accidents and vandalism. 

Another important point that stands out is the aesthetic issue and the reduction of visual vision in large 

centers. 
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1 – INTRODUÇÃO  

 

 

De acordo com o que é estabelecido pela Associação Brasileira de Distribuidores 

de Energia Elétrica – (ABRADEE), a conexão, o atendimento e a entrega efetiva de 

energia elétrica ao consumidor do ambiente regulado são de responsabilidade das 
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distribuidoras de energia. A energia distribuída, portanto, é a energia efetivamente 

entregue aos consumidores conectados à rede elétrica de uma determinada distribuidora, 

podendo ser rede de tipo aérea (suportada por postes) ou do tipo subterrânea (com cabos 

ou fios localizados sob o solo, dentro de dutos subterrâneos), (ABRADEE, 2021) 

Dentre as Distribuidoras associadas à ABRADEE, o setor privado é responsável 

pela distribuição de, aproximadamente, 60% da energia total distribuída no Brasil, 

sendo as empresas públicas responsáveis por 40% desse total (ABRADEE, 2021). 

O padrão de rede elétrica de distribuição mais utilizado no Brasil é o de rede 

aérea, que é basicamente composto por postes, estruturas primárias e secundárias, 

sistemas de compartilhamento e infraestrutura (telefonias e internet), transformadores, 

equipamentos especiais, iluminação pública e ramais de serviço (ABRADEE, 2021). 

Além da questão estética, risco de acidente e mobilidade, outro fator muito 

importante são as perdas por desligamentos não programados, que afetam diretamente 

os principais resultados das distribuidoras, que são os indicadores criados pela ANEEL 

a fim de manter a qualidade na prestação do serviço das companhias, esses indicadores 

exigem das concessionárias um padrão de continuidade e coloca limites para a 

descontinuidade de seu serviço, são chamados de DEC (Duração Equivalente de 

Interrupção por Unidade Consumidora) e o FEC (Frequência Equivalente de Interrupção 

por Unidade por Consumidora), e são demonstrados no 8° Módulo dos Procedimentos 

de Distribuição – PRODIST (ANEEL, 2016). 

O DEC e FEC são acompanhados diariamente pelas distribuidoras e são 

enviados periodicamente para a ANEEL, para a aferição na qualidade do serviço 

prestado (ANEEL, 2021). 

A utilização de redes elétrica de distribuição com cabos isolados subterrâneos 

teve inicio no Brasil há aproximadamente 100 anos. Um século após o inicio da 

aplicação desse sistema, poucas cidades no país se destacam pela utilização da rede 

subterrânea (MORGADO, 2018). 

A Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL regulamenta a implantação 

ou expansão das redes subterrâneas no Brasil, ou seja, sua utilização precisa estar de 

acordo com os requisitos pré-estabelecidos em normas técnicas, resoluções e leis 

federais (MORGADO, 2018). 
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Existem muitas vantagens em utilizar a rede distribuição subterrâneas, como a 

redução de custos de manutenção, maior segurança operativa, maior confiabilidade, 

redução das interrupções e por ultimo e não menos importante a questão estética 

(MORGADO, 2018). 

A construção de uma rede de distribuição subterrânea necessita de um projeto 

muito bem elaborado, visando uma construção confiável e segura. O retorno do 

investimento depende diretamente disso, já que seu custo é mais elevado que o das 

redes aéreas e é muito importante que as redes se mantenham em perfeitas condições de 

funcionamento o maior tempo possível, a fim de recuperar esse investimento 

(MORGADO, 2018). 

A execução dessa atividade consiste na instalação de dutos enterrados no solo 

com fiação interna na profundidade de aproximadamente 50 cm. Os dutos são apoiados 

numa base de concreto e depois é feita uma cobertura com areia, para que seja possível 

acompanhar a movimentação da terra, assim se passar um veiculo pesado, por exemplo, 

o impacto da vibração não danifique os componentes. Os dutos utilizados normalmente 

são os de PEAD (Polietileno de alta densidade) (MUSEUWEG, 2021). 

No decorrer da rede, são instaladas caixas de passagem e câmaras de 

transformação, que são salas subterrâneas criadas para abrigar os equipamentos 

transformadores e chaves de proteção e manobra. (MUSEUWEG, 2021). 

Depois de prontas as tubulações, as mesmas são interligadas com os 

consumidores através das caixas de passagem instaladas ao longo da via, que servem 

como conjunto de derivações. (MUSEUWEG, 2021). 

O objetivo desse artigo é demonstrar uma solução prática e eficiente de resolver 

as questões relacionadas à poluição visual causada pela expansão sem planejamento 

técnico das redes de distribuição dos centros urbanos, através da utilização da rede de 

distribuição subterrânea e consequentemente reduzir os riscos de acidentes com 

terceiros na rede elétrica, reduzir as interrupções e diminuir a frequência de 

manutenção.  

Para obter resultados e respostas do problema apresentado, foram efetuados 

levantamentos e pesquisas de situações em que a aplicação do sistema de rede de 
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distribuição subterrânea trouxe um resultado satisfatório. O material utilizado foi 

selecionado de acordo com o assunto especifico. 

 

2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

 Com respaldo de uma lei de 2005, a Prefeitura Municipal de São Paulo 

obriga as concessionárias, empresas estatais e operadoras de serviço a enterrarem a rede 

elétrica de distribuição, telefonia e TV. Porem, desde a aprovação da legislação pouco 

foi feito. Um projeto aprovado durante a gestão do prefeito João Dória previa que 2.109 

postes fossem retirados até o final de 2018. Mas o prazo não foi respeitado e a meta foi 

adiada. Com essa meta atingida estima-se que o percentual de rede enterrada atinja 

17%. Na cidade de São Paulo foram modernizadas as Avenidas Nove de Julho, 

Rebouças, Paulista e a Rua Oscar Freire, todas com iniciativas privadas (MUSEUWEG, 

2021). 

No Brasil, chegamos a ficar até 16 horas sem energia por ano, dependendo da 

região, já na Alemanha que tem 80% da sua rede subterrânea, esse tempo é em média de 

23 minutos por ano (TERRA, 2020). 

A responsabilidade por normatizar, regular e fiscalizar as questões relacionadas 

aos serviços de distribuição de energia elétrica é da Aneel (TERRA, 2020).  

Conforme resolução normativa 414/2010, é de responsabilidade do interessado o 

custeio das obras de rede subterrânea, ou conversão da rede aérea existente em 

subterrânea, incluindo adaptações necessárias (TERRA, 2020). 

Em setembro de 2020, um projeto de lei protocolado na Câmara municipal de 

Campinas/SP determina que toda fiação aérea da cidade seja implantada de forma 

subterrânea em 12 anos. O texto especifica que a substituição seja feita de maneira 

gradativa a partir de 6 meses após a promulgação da legislação, na proporção mínima de 

5% a cada ano (TERRA, 2020). 

Abaixo, segue um exemplo de revitalização urbana que foi realizada no 

município de Campinas no interior de São Paulo em uma parceria da Prefeitura 

municipal com a empresa CPFL Paulista, responsável pela concessão da distribuição de 

energia elétrica no município (ASSESSORIA DE IMPRENSA, 2016). 
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Como pode ser observado nas figuras 1 e 2, a Avenida Francisco Glicério 

possuía uma visão bastante poluída, em decorrência da rede distribuição que foi 

crescendo sem muito planejamento, tendo como foco principal a qualidade no 

fornecimento e a segurança, deixando a questão estética em segundo plano. 

 

Figura 1 –Av. Francisco Glicério – Campinas em 2010  

 

Fonte: Google in (2021). 

 

Figura 2 – Av. Francisco Glicério – Campinas em 2015  

 

Fonte: Google in (2021). 

 

Já nas figuras 3 e 4, é possível ver uma melhora significativa na qualidade visual 

da Avenida, trazendo até mesmo mais destaque para vitrines e fachadas. 

Figura 3 – Av. Francisco Glicério – Campinas em 2018. 



 

 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 2. Novembro, 2021. 

 

 

Fonte: Google in (2021). 

 

Figura 4 – Av. Francisco Glicério – Campinas em 2019.  

 

Fonte: Google in (2021). 

 

A obra foi realizada na Avenida Francisco Glicério no município de 

Campinas/SP e contou com a utilização de 7 veículos da frota para efetuar a remoção de 

130 postes (ASSESSORIA DE IMPRENSA, 2016). 

A execução da obra foi efetuada por aproximadamente 70 funcionários, que 

trabalharam diariamente no local por cerca de 18 meses. Foram recondutorados mais de 

31 quilômetros de cabos primários e secundários (ASSESSORIA DE IMPRENSA, 

2016).  

O Investimento total da distribuidora na melhoria da rede elétrica foi de cerca de 

R$ 13 milhões (ASSESSORIA DE IMPRENSA, 2016).  
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Dentre tantos benefícios trazidos com a obra realizada no local, estão a melhoria 

no visual, redução das interrupções causadas por vegetação, vandalismo e descargas 

atmosféricas (ASSESSORIA DE IMPRENSA, 2016). 

Como pode ser notado na figura 5, tanto a distribuição dos cabos, quanto a 

distribuição dos equipamentos, é feita de maneira segura e longe do alcance de 

terceiros. 

Figura 5 - Imagem de um projeto da Copel .  

 

Fonte: MUSEUWEG, 2021 

 

3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É possível concluir que as redes subterrâneas estão diretamente ligadas com o 

futuro da distribuição de energia elétrica no Brasil, tendo como principal foco 

solucionar os problemas com poluição visual nos grandes centros, diminuição dos riscos 

de acidentes com a população na rede elétrica e redução nos indicadores das 

distribuidoras como o DEC e FEC, por tratar-se de uma solução viável e segura. 

Mesmo tendo seu custo mais elevado, é uma questão de tempo para que a 

confiabilidade e segurança supere esse ponto negativo e comece a se tornar algo comum 

no Brasil. 
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