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APRESENTAÇÃO
O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável do
Município do Rio de Janeiro, instituído pela Lei Complementar
n.º 111/2011, reconhece, em seu art. 2º, §4º, que a paisagem
da cidade, assim entendida como a interação entre o ambiente
natural e a cultura, representa o seu mais valioso bem,
responsável pela sua consagração como um ícone mundial
e por sua inserção na economia turística do país, gerando
emprego e renda.
Todavia, em sua grande maioria, as cidades brasileiras
estão passando por um período de acentuada urbanização e
a preocupação de quem planeja ainda está centrada nas características socioeconômicas, delegando ao segundo plano,
quando não ao abandono, o patrimônio natural. Os resultados
VmRRVGp¿FLWVSHUPDQHQWHVHFUHVFHQWHVGDViUHDVYHUGHVQR
espaço urbano.
Conforme previsto no art. 182 do Plano Diretor de
Desenvolvimento Urbano Sustentável, a arborização pública,
em conjunto com as áreas verdes, é elemento estruturador
da malha verde municipal, formando um contíguo que integra
todos os seus componentes no território do município.
A arborização urbana é considerada de extrema importância
para a qualidade da vida urbana, agindo simultaneamente sobre o lado físico e mental do Homem e trazendo vários benefícios, dentre os quais:
9
minimiza os efeitos da instabilidade microclimática e
das poluições atmosférica (por meio de processos de
oxigenação), hídrica, sonora (amortecimento dos ruídos de fundo sonoro contínuo e descontínuo de caráter estridente, ocorrente nas grandes cidades) e visual
(MILANO, 1987);
9
fornece sombra para pedestres e veículos (auxiliando no
equilíbrio térmico) e absorve parte dos raios solares (suavizando as temperaturas extremas). Estudos revelam
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que a arborização pode contribuir para a redução de até
4ºC de temperatura;
9
protege contra o impacto direto dos ventos;
9
contribui para conservar a umidade dos solos, atenuando
sua temperatura, bem como mantém sua permeabilidade e fertilidade;
9
IRUQHFH DOLPHQWR DEULJR H ORFDO GH QLGL¿FDomR SDUD DV
várias espécies da fauna silvestre;
9
LQÀXHQFLDQREDODQoRKtGULFR XPDiUYRUHDGXOWDSRGHDEsorver do solo até 250 litros de água por dia);
9
além de equilíbrio estético, que ameniza a diferença entre a escala humana e outros componentes arquitetônicos como prédios, muros e grandes avenidas, atenuando
o sentimento de opressão.
Porém, este patrimônio natural sofre inúmeras agressões
no seu dia-a-dia, de todas as formas. A arborização urbana se
encontra exposta a: vandalismo; falta de espaços para o desenvolvimento do sistema radicular; baixa fertilidade da terra; pouFDGLVSRQLELOLGDGHGHiJXDQRVRORLPSHUPHDELOL]DGRFRQÀLWRV
com a rede elétrica onde as árvores saem perdendo; sem falar
nas podas excessivas e ainda realizadas sem critério técnico
que desestabilizam as árvores e as tornam mais vulneráveis ao
ataque de doenças degenerativas e de pragas, aumentando o
risco de queda, dentre outras agressões.
Aliado a essas ameaças, muitas vezes o planejamento urbano é feito de maneira estanque e as diversas secretarias municipais não se comunicam adequadamente (NICODEMO, 2009).

Caracterização arbórea do Município do Rio
Segundo dados do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira
Passos (IPP), as áreas naturais da cidade sofreram uma redução de 14,9% no período de 1984-2001, representando uma
conversão de 6.357 ha (hectares) para área urbanizada.
6

De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente (PNUMA), a distribuição da arborização não é homogênea dentro da cidade do Rio de Janeiro, concentrando-se na
Zona Sul (Jardim Botânico, Laranjeiras, etc) e em alguns pontos
da Zona Norte (como no Jardim Guanabara e Grajaú) e da Zona
Oeste (como Freguesia e Taquara). Enquanto isso, a maior parte dos bairros da Zona Norte (Méier, Madureira, Bonsucesso,
etc) apresenta pouca ou nenhuma arborização urbana.

Escopo do trabalho
O presente trabalho buscou analisar as ações protetivas à
arborização urbana em praças, ruas e avenidas.
PROBLEMA DE AUDITORIA: A arborização urbana é de
extrema importância para a qualidade da vida. Todavia, este
patrimônio natural se encontra exposto a inúmeras agressões.
Informações preliminares apontam para uma falta de capacidade por parte das ações governamentais para agir sobre esse
patrimônio sob a ótica da proteção efetiva.
QUESTÃO 1 - O município conhece, protege e mantém esse
patrimônio natural?
QUESTÃO 2 - O município procura manter e, até mesmo,
expandir a arborização urbana?

Metodologia empregada
A questão da proteção à arborização urbana ainda é uma
abordagem nova, carente de publicações, particularmente, no
Brasil. Diante deste cenário, optou-se por um trabalho inicial de
SHVTXLVDH[SORUDWyULDHGRFXPHQWDOREMHWLYDQGRLGHQWL¿FDUWH[WRVFLHQWt¿FRVMXQWRjiUHDDFDGrPLFDHHVWXGRVVREUHRWHPD
disponíveis na internet, assim como a legislação em vigor e os
planejamentos (PPAs) e orçamentos municipais relacionados à
arborização urbana.
Um exame mais aprofundado das questões de auditoria propostas exigiu a realização de diversas entrevistas junto às áre-
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DVWpFQLFDVGDVMXULVGLFLRQDGDVHQYROYLGDVD¿PGHFRQKHFHUH
avaliar a infraestrutura disponível e as atividades desenvolvidas.
)RUDPUHDOL]DGRVWHVWHVGHDGHUrQFLDD¿PGHDYHULJXDUD
conformidade às normas previstas.

Limitações para a auditoria
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Durante a realização da auditoria operacional foram observadas as seguintes limitações na fase de coleta de dados:
9
falta de conhecimento do estado atual (quantitativo e
qualitativo) do universo arbóreo do Município (cadastro
ou inventário arbóreo);
9
inexistência de um instrumento de planejamento
municipal (plano diretor de arborização urbana),
¿[DQGR RV FRQFHLWRV DV GLUHWUL]HV DV QRUPDV H DV
tipologias necessárias para orientar a política de plantio,
preservação, manejo e expansão da arborização urbana
em toda a extensão da cidade;
9
desatualização dos instrumentos gerais de regulação urbanística, edilícia e ambiental previstos no plano diretor,
tais como código ambiental, lei de parcelamento do solo
urbano, lei de uso e ocupação do solo, código de obras
HHGL¿FDo}HVHFyGLJRGHOLFHQFLDPHQWRH¿VFDOL]DomRH
obras públicas ou privadas;
9
inexistência de instrumento de gestão ambiental (plano
de manejo arbóreo) que determine a metodologia a ser
aplicada no manejo da arborização, no que diz respeito
ao planejamento das ações, aplicação de técnicas de implantação e de manejo, estabelecimento de cronogramas
e metas, de forma a possibilitar a implantação do Plano
Municipal de Arborização Urbana;
9
GL¿FXOGDGH QD REWHQomR GH DOJXQV GDGRV SRU SDUWH GH
órgãos públicos: demora no encaminhamento e recebimento da informação;
9
LQH[LVWrQFLDGHLQGLFDGRUHVRXtQGLFHVHVSHFt¿FRVVREUH
a arborização urbana no Município do Rio de Janeiro;

9
inexistência de programa específico destinado à arborização urbana dentro da Lei Orçamentária Anual;
9
GL¿FXOGDGH QD REWHQomR GH XPD YLVmR KROtVWLFD GR SURcesso, diante da interveniência de inúmeras partes nas
diversas etapas que compõem o mesmo;
9
descontinuidade dos gestores da área de arborização
urbana da FPJ e da Comlurb ao longo da realização
da auditoria;
9
falta de detalhamento e clareza na divisão das
competências pela gestão da arborização urbana na
FLGDGHJHUDQGR]RQDVGHFRQÀLWRFRPVREUHSRVLomRRX
ausência de atuação;
9
falta de conhecimento acerca da localização exata (a nível de logradouro) e data de realização de cada plantio
realizado no Município;
9
grande defasagem de tempo entre o estabelecimento de
medidas compensatórias pelo poder público e o seu resSHFWLYRFXPSULPHQWRSHODSDUWHTXH¿FDREULJDGD
9
não disponibilização de dados requisitados às jurisdicionadas pela equipe de auditoria: pareceres técnicos conclusivos
autorizando remoções; licenças de supressão e transplanWLRVHUHODWyULRVVLQWpWLFRVGDV¿VFDOL]Do}HVGHPDQHMRV
9
não disponibilização de informações ou relatórios que
SHUPLWLVVHPDYDOLDUDDWLYLGDGH¿VFDOL]DWyULDH[HUFLGDQD
arborização urbana do Município.

PRINCIPAIS ACHADOS
1. Inexistência de instrumentos de gestão adequados
Planejar a arborização é indispensável para o desenvolvimento urbano, de forma a não trazer prejuízos para o meio ambiente (DANTAS, 2004). Embora previstos nos artigos 165, 179,
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183 e 314 da LC n.º 111/2011, o Município do Rio de Janeiro
não possuía:
D ,QYHQWiULRÀRUHVWDOXUEDQR
O Inventário Florestal Urbano possibilita o conhecimento
GRSDWULP{QLRDUEyUHRHDLGHQWL¿FDomRGHVXDVQHFHVVLGDGHV
de manejo.
Observou-se o início de um processo administrativo visando a realização de licitação para contratação de empresa
que irá realizar o censo arbóreo urbano, incluindo a implantação e manutenção de um sistema informatizado integrado
de gestão arbórea.
b) Plano Diretor da Arborização Urbana
Apesar do inventário arbóreo encontrar-se na fase de licitação, com vistas à contratação de uma empresa para produzi-lo no prazo de 9 meses, o Sr. Secretário de Meio Ambiente
instituiu, em março de 2014, um grupo de trabalho para efetuar
estudos objetivando à elaboração do Plano Diretor de Arborização (PDAU), com prazo de 6 meses para a confecção de um
UHODWyULR¿QDODFHUFDGDPDWpULD'DGDDIDOWDGHVLQFURQLDHQWUH
RLQYHQWiULRHR3'$8YHUL¿FDVHDSRVVLELOLGDGHGHFULDomRGH
um plano de manejo dissociado do cenário arbóreo existente
QD FLGDGH R TXH SRGHUi FRPSURPHWHU D H¿FLrQFLD H¿FiFLD H
efetividade de tal planejamento.
c) Programas de Gestão da Arborização do Plano Diretor
Apesar de previstos no art. 165 da LC n.º 111/2011, o Município não implantou os referidos programas.
d) Plano de manejo para a arborização urbana
Atualmente a Cidade não dispõe de um plano de manejo
para a arborização urbana da cidade.

 &RQÀLWRV GH FRPSHWrQFLDV DFHUFD GR PDQHMR
arbóreo na cidade
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Em 1989 foi instituída a Fundação Parques e Jardins (FPJ)
com a atribuição de ser o órgão responsável pela gestão da
arborização pública na cidade do Rio de Janeiro. Com a criação

da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMAC) em 1993, a
FPJ passou a integrá-la, assumindo como responsabilidade a
conservação do patrimônio ambiental urbano do Rio de Janeiro,
o que incluía todo o manejo arbóreo em âmbito municipal, a saEHUSRGDSODQWLRUHPRomRHPDQXWHQomR¿WRVVDQLWiULD
Todavia, após o advento do Decreto n.º 28.981/2008, assim
como do Decreto n.º 31.673/2009, os serviços de manutenção
arbórea em logradouros públicos passaram a compor uma zona
de incerteza acerca de qual seria o órgão responsável pela execução desses serviços, uma vez que tais normativos nada dispuseram acerca dos serviços de manutenção arbórea nas diversas
espécies espalhadas nos logradouros públicos da cidade.
A FPJ considera que a competência para os serviços de
manutenção das mudas plantadas e das árvores já existentes
deveria estar a cargo da Comlurb. Por sua vez, a Comlurb entende que esta não seria sua competência, uma vez que inexiste previsão legal para tanto. Nas reuniões realizadas com
a FPJ e Comlurb, ao serem questionados acerca da divisão
GHFRPSHWrQFLDVDPERVFRQFRUGDUDPTXHDSHVDUGDVGH¿QLo}HVOHJDLVHPYLJRUH[LVWHP]RQDVGHFRQÀLWRFRPVREUHSRVLção de tarefas (mais de um órgão executando a mesma tarefa)
ou ausência de atuação (nenhum órgão se acha responsável
pelo assunto).
8PDGDV]RQDVGHFRQÀLWRHYLGHQFLDGDSHODHTXLSHGHDXditoria diz respeito à sobreposição de competências conferida
pelo conjunto de normas jurídicas municipais que regula os serviços de podas em áreas públicas.
Diante da falta de instrumentos de gestão da arborização associada à ausência de um órgão central de planejamento e gestão com atuação decisória e coordenativa das ações de manejo
DUEyUHRGDFLGDGHSRGHVHLGHQWL¿FDUFRPRSULQFLSDLVHIHLWRV
(i) o desconhecimento prévio, por parte do gestor, do cenário arbóreo existente na cidade; (ii) a realização de plantios
sem um planejamento prévio; (iii) a realização de podas, por
parte das concessionárias (Light, Cedae, outras) sem que haja
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uma coordenação prévia com um órgão central de gestão; (iv) a
RFRUUrQFLDGHDo}HVGHEDL[DH¿FLrQFLDQRPDQHMRDUEyUHRGD
cidade (falta de foco, falta de prioridade, duplicidade de ações).

3. Manutenção inadequada das árvores urbanas
Tendo em vista o exposto no item 2, nem a FPJ nem a
Comlurb realizam, como regra geral, manejos preventivos (poda
GHFRQGXomR¿WRVVDQLWiULRLUULJDomRDGXEDomRWURFDGHWXWRU
e amarrio, etc) nos indivíduos arbóreos da cidade.
Conforme determina o art. 8º da Portaria Normativa FPJ n.º
94/2011, as empresas credenciadas junto a FPJ deverão realizar a manutenção das mudas plantadas durante o período de um ano, nos serviços de plantio superiores a 30 mudas.
Nesta situação, a manutenção pós-plantio é realizada por tais
credenciados durante o prazo de “garantia”, com duração de 01
(um) ano após o respectivo plantio. No entanto, decorrido este
prazo e até o atingimento dos critérios da Companhia para ser
considerada uma árvore adulta (que pode durar vários anos), a
iUYRUH¿FDVHPUHFHEHUTXDOTXHUWLSRGHPDQHMRDUEyUHR
Nas situações de
plantio inferiores a 30
PXGDVYHUL¿FDVHTXH
os indivíduos arbóreos
SODQWDGRV ¿FDP VHP
nenhum tipo de manutenção, o que pode
comprometer o crescimento e o desenvolvimento adequado do
individuo arbóreo que
foi plantado, eventualmente aumentando o
índice de mortalidade
e gerando a necessidade de replantios.
12

Foto 1: Indivíduo arbóreo com crescimento anômalo - Rua
Ulysses Guimarães, Cidade Nova.

A ausência de uma rotina de manutenção preventiva, após
o período da garantia, minimizaria a ocorrência de problemas
futuros nos indivíduos arbóreos, que resultam em ações corretivas em geral, mais cara que a preventiva, e num prazo exíguo,
dado o caráter emergencial da ação.
Por sua vez o trataPHQWR ¿WRVVDQLWiULR
encontra previsão no inciso IV do art. 183 da LC
n.º 111/2011. Todavia, o
município não cumpre
esta disposição legal.
A ausência de um
DFRPSDQKDPHQWR ¿WRVsanitário possibilita a disseminação de pragas,
que provocam o desvio
contínuo das funções
¿VLROyJLFDV QRUPDLV GDV
árvores, afetando decisivamente a sua vida útil.

Foto 2: árvore com cavidade no tronco apresentando
indícios de infestação de organismos xilófagos - Av. Rio
Branco, Cinelândia.

Com relação aos indivíduos arbóreos situados em praças e
SDUTXHVDPDQXWHQomR¿WRVVDQLWiULDpUHDOL]DGDSRUHPSUHVDV
FRQWUDWDGDVH¿FDDGVWULWDDRSHUtRGRLQLFLDOGHYLQJDPHQWRGD
muda plantada, que dura no máximo 60 dias, não sendo mais
realizada após este prazo. Tal fato fere o previsto na alínea c do
inciso II do art. 8º do Decreto n.º 31.673/2009, que prevê que os
VHUYLoRVGHWUDWDPHQWR¿WRVVDQLWiULRGDYHJHWDomRGHSDUTXHVH
praças públicas competem à Fundação Parque e Jardins.

3.1. Falta de planejamento da manutenção arbórea
Não existe uma rotina de planejamento visando a manutenção proativa e preventiva da cobertura arbórea da cidade que
DEDUTXHDo}HVGHSRGDGHFRQGXomRHWUDWDPHQWR¿WRVVDQLWiULR
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estabelecidos em um cronograma anual de realização prevista
de manejos. Todos os recursos disponíveis na área de arboUL]DomR¿FDPDGVWULWRVDRDWHQGLPHQWRGDVVROLFLWDo}HVIHLWDV
pela população ou dos casos emergenciais / pontuais. Como
MXVWL¿FDWLYD SDUD WDO IDWR D &RPOXUE LQIRUPRX TXH WDLV FDVRV
(corretivos) superam sua capacidade de execução operacional, e portanto, inviabilizam a existência de uma “folga operacional” que possibilite executar qualquer outro tipo de serviço
adicional (preventivo).
Esta incapacidade operacional de atendimento a demanda ocasiona, por exemplo, o não fornecimento de um prazo
de atendimento ao solicitante do serviço de “poda de árvores
em logradouro”, podendo implicar em uma demora no atendimento do caso (vistoria inicial, laudo e execução, ou não, do
serviço), comprometendo o desenvolvimento sadio das árvores (diante da existência de ramos com alguma doença, praga ou dano) e colocando em risco a integridade de pessoas
físicas e jurídicas (possibilidade de queda de galhos mortos,
VHFRVRXGDQL¿FDGRV 

  ,QH[LVWrQFLD GH LQGLFDGRUHV HVSHFt¿FRV SDUD D
arborização urbana
A Lei Complementar n.º 111/2011 possui algumas determiQDo}HVHVSHFt¿FDVUHODFLRQDGDVjFULDomRGHFRQWUROHVHLQGLFDGRUHVHVSHFt¿FRVSDUDDDUERUL]DomRXUEDQD(PVHXDUW
consta o aumento dos índices da cobertura vegetal da cidade
como uma das diretrizes da política de meio ambiente. Já em
seu art. 183 consta o estabelecimento de índice de áreas verdes por habitante e a ampliação desse índice como ação estruturante relativa às áreas verdes urbanas, visando a melhoria da
ambiência urbana e da qualidade de vida da população.
Com base nas entrevistas efetuadas e nas documentações
recebidas, não se evidenciou a existência ou aplicação dos índices previstos pelo Plano Diretor ou de qualquer outro porven14

WXUD GHVHQYROYLGR SHORV yUJmRV SDUD ¿QV GH PRQLWRUDPHQWR H
avaliação da cobertura arbórea nas ruas e praças da cidade.
Também não se evidenciou nenhum tipo de ação visando o monitoramento da cobertura vegetal arbórea, conforme previsão
contida no art. 314 da LC n.º 111/2011.
1RkPELWRPXQLFLSDOIRLLGHQWL¿FDGDDH[LVWrQFLDGHLQGLFDdores de arborização produzidos pelo Instituto Pereira Passos
(IPP), os quais, entretanto, possuem metodologias de cálculo
que não levam em consideração os indivíduos arbóreos situados no perímetro urbano. Para o IPP, o índice de cobertura
arbórea e arbustiva se refere tão somente aos indivíduos loFDOL]DGRVHPiUHDVGHÀRUHVWD DPEUy¿OD UHVWLQJDHPDQJXH
(formações pioneiras), além de capoeiras em diferentes estáJLRVHUHÀRUHVWDPHQWRV
Diante da ausência de metas, tanto no PPA quanto no Acordo de Resultados, que priorizem a capilaridade e qualidade do
manejo arbóreo realizado ao longo do ciclo de vida do indivíduo arbóreo e, ainda, o controle realizado sobre a evolução da
cobertura vegetal arbórea urbana da cidade, torna-se inviável
realizar, sob a ótica dos resultados alcançados através dos inGLFDGRUHVGDiUHDXPDDYDOLDomRGDH¿FiFLDGRSURJUDPDGH
arborização urbana e, principalmente, de sua efetividade para
a população.

5. Impropriedades no processo de plantio de mudas
Atualmente o serviço de plantio de mudas arbóreas em logradouros públicos, em sua quase totalidade, dá-se através das
mudas doadas para concessão de habite-se para imóveis (Lei
n.º 1.196/1988) e das destinadas ao cumprimento de medidas
compensatórias (Res. SMAC n.º 497/2011). Logo, não há utilização de dinheiro público nos plantios de árvores (custo é repassado para particulares).
,GHQWL¿FRXVHTXHDVPXGDVRULXQGDVGDVPHGLGDVFRPSHQVDWyULDVHVWmRVHQGRXWLOL]DGDVSDUDYiULDV¿QDOLGDGHV UHÀRUHV-
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tamento, parques naturais e arborização urbana) em diversas
áreas da cidade. A recorrente utilização dessas mudas para
atender a demanda de arborização em diversos locais no município contraria a previsão do art. 13 da Resolução SMAC n.º
497/2011, o qual prevê a priorização do plantio no próprio local
GHUHPRomRRXQRHQWRUQRLPHGLDWRHFRPSURPHWHD¿QDOLGDGH
das medidas compensatórias (minimizar o impacto ambiental
negativo causada pela remoção da vegetação no local), uma
vez que as árvores estão sendo plantadas em locais distintos
de onde ocorreram as remoções.
A mesma impropriedade também pode ser constatada no
plantio das mudas doadas para concessão de habite-se, uma
vez que o art. 1º da Lei n.º 1.196/1988 determina que o plantio
GHYH VHU UHDOL]DGR QR SDVVHLR IURQWHLULoR j UHVSHFWLYD HGL¿FDção, entretanto tais mudas também estão sendo utilizadas para
a arborização de outras áreas no município.
Além disso, de acordo com a Resolução “N” n.º 003/1996,
DOJXPDV HVSHFL¿FDo}HV GHYHP VHU REVHUYDGDV QR SODQWLR GH
mudas, como tutoramento, amarrio da muda no tutor e proteção
de ferro. Durante a auditoria, entretanto, pode-se constatar que
tal disposição legal não vem sendo cumprida em alguns casos.
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Foto 3: Muda, localizada na Praça Mauro Foto 4: Muda, localizada na Av. Rio Branco,
Duarte, no Bairro de Botafogo, sem a devida sem proteção e com o amarrio ao tutor fora
proteção de ferro.
dos padrões estabelecidos, comprometendo a
sustentação e o direcionamento adequado do
vegetal.

3RU¿PFRQVWDWRXVHDLQH[LVWrQFLDGHXPKRUWRÀRUHVWDOPXQLcipal destinado à produção de mudas para a arborização urbana.

5.1. Inexistência de planejamento e controle do
processo de plantios
1mR Ki XP FURQRJUDPD TXH HVSHFL¿TXH D GDWD HVWLPDGD
GRSODQWLRFRPORFDOHHVSpFLHGH¿QLGRVFRQVLGHUDQGRDVFDracterísticas do logradouro (largura da calçada, proximidade a
SRVWHVGHOX]¿DomRHOpWULFDHWXEXODo}HVGHiJXDHHVJRWR 
Essa falta de planejamento, e de sincronia entre o mesmo e
as efetivas ações de arborização, possibilita a ocorrência do
plantio de espécies inadequadas em locais impróprios, comprometendo o desenvolvimento, a longevidade e a integridade do
indivíduo arbóreo plantado e acarretando maiores gastos com
podas e reparos.

6. Impropriedades na execução dos serviços de poda
 $XVrQFLD GH ¿VFDOL]DomR GDV SRGDV GH iUYRUHV
realizadas
2VVHUYLoRVGHPDQHMRDUEyUHRQmRVmRDGHTXDGDPHQWH¿Vcalizados pela FPJ em razão do reduzido quadro de pessoal
GHVWDHGDIDOWDGHXPDFRRUGHQDomRH¿FLHQWHHQWUHDVGLYHUVDV
entidades que atuam nesta área.
Face a essa situação, pode-se depreender, a princípio, que
danos provocados às árvores em razão de podas irregulares, desnecessárias ou de má qualidade são, em sua maioria, isentos de
qualquer tipo de punição no âmbito da cidade do Rio de Janeiro.

6.2. Podas de má qualidade executadas pela Light
Tanto os representantes da FPJ quanto da Comlurb indicaram uma série de problemas relacionados às podas executadas
em nome da concessionária de energia Light, a saber:
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9
visam apenas resolver os problemas relacionados à obstrução da rede elétrica, ou seja, retirando os galhos que
possam estar atrapalhando os cabos, sem utilizar as técnicas de poda recomendáveis. Resultam em verdadeiras
mutilações nas árvores, tais como as podas em formato
de “Y” (fotos 5 e 6), as quais não só podem desestabilizar
ou até gerar a morte do indivíduo arbóreo, como também
GL¿FXOWDPIXWXUDVLQWHUYHQo}HVGD&RPOXUEQDTXHOHLQGLvíduo diante da proximidade com a rede elétrica, pois os
JDOKRV¿FDPPXLWRSUy[LPRVDVOLQKDVDSyVDSRGDHRV
garis não tem capacitação para lidar com eletricidade. A
existência de galhos, com risco de queda, mas que não
LQÀXHQFLDP D UHGH GD FRQFHVVLRQiULD QmR VmR WUDWDGRV
pela mesma;
9
os serviços de poda dentro de áreas verdes, como o
Parque da Tijuca por exemplo, não seguem as orientações técnicas da FPJ e da Comlurb, sob a alegação de
se tratar de serviço essencial, e com isso, fazem uso de
técnicas e produtos inadequados, realizando podas ou
remoções irregulares, etc;
9
não informa previamente as podas que irá realizar,
nem as coordena com a Comlurb ou a FPJ, gerando
problemas como, por exemplo, a não-retirada (em tempo hábil) dos resíduos da poda do local onde o serviço
foi executado;
9
alguns serviços são realizados por credenciados da
Light antes destas empresas estarem devidamente
cadastrados na FPJ;
9
as multas e penalidades aplicadas pela FPJ não
são atendidas diligentemente (cumprimento tardio),
resultando na incapacidade de inibição da prática nãodesejável (podas irregulares ou inadequadas).
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Foto 5: Árvore localizada na Rua General
Polidoro, no Bairro de Botafogo.

Foto 6: Árvore localizada na Rua Álvaro Ramos, no Bairro de Botafogo.

7HQGR HP YLVWD D LQFDSDFLGDGH ¿VFDOL]DWyULD H SXQLWLYD GD
FPJ (a quem compete tais funções), não vêm sendo observadas melhorias nos serviços de poda realizados em nome de tal
concessionária.

6.3. Ausência de cooperação operacional para os
serviços de poda
O planejamento para execução dos serviços de poda é feito pela Comlurb, que também é responsável pelo acionamento
das entidades de apoio (Light, CET-Rio, Guarda Municipal, etc),
de acordo com o caso, visando haver uma coordenação mínima
necessária para que tal serviço possa ser executado. Entretanto, na maioria dos casos, segundo a Comlurb, não se consegue
tal coordenação ou cooperação operacional entre os diversos
órgãos intervenientes na execução do manejo.
Segundo informado pela empresa, por diversas vezes ela
mobiliza sua equipe de campo para um determinado local, mas
a Light não comparece para desligar o sistema elétrico, mesmo
tendo sido avisada previamente sobre o local e o horário da realização do serviço de poda. Em outros casos, faz-se um acordo com a CET-Rio para a interdição de uma determinada rua
visando a realização de poda. A interdição é feita, porém sem
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impedir antecipadamente o acesso de carros, e sem providenciar a retirada dos carros que já estavam estacionados na rua.
Desta forma, com a existência de veículos estacionados na rua,
¿FDLPSHGLGDDUHDOL]DomRGRVHUYLoRGHSRGDQDPHVPD(P
ambos os casos, há um desperdício dos recursos (humanos,
PDWHULDLVH¿QDQFHLURV DORFDGRVjVUHVSHFWLYDVRSHUDo}HV

3RGDVUHDOL]DGDVVHPDGHYLGDLGHQWL¿FDomRGRDJHQWH
A Portaria Normativa n.º 94/2011 da FPJ estabeleceu, entre
outros aspectos, que o serviço de poda em áreas públicas só
SRGHULDVHUUHDOL]DGRSRUHPSUHVDVRXSUR¿VVLRQDLVGDViUHDV
GHHQJHQKDULDDJURQ{PLFDÀRUHVWDOHGHELRORJLD FRPHVSHFLDlidade em botânica), credenciados na Fundação. Assim sendo,
tanto a Comlurb como outras empresas privadas, devidamente
habilitadas, além das concessionárias de serviços públicos, estão aptas para atuarem nos serviços de podas em logradouros
públicos. Esta possibilidade de atuação por várias entidades,
DVVRFLDGD D XPD HYHQWXDO FRPXQLFDomR YLVXDO GH¿FLHQWH YHículos, uniformes e locais de realização dos serviços) e a inexistência de dispositivo legal delegando a competência de coordenação das atividades a algum órgão, possibilita a ocorrência
de situações como a observada abaixo pela equipe de auditoria
em 15/05/2014.
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Foto 7: serviço de poda sendo executado sem a
GHYLGDLGHQWL¿FDomRYLVXDOGRDJHQWH

Realização de um serviço de
poda em árvores da Av. Presidente Vargas, porém sem qualTXHUWLSRGHLGHQWL¿FDomRYLVXDO
do executor da operação, imposVLELOLWDQGRDVVLPYHUL¿FDUTXDOR
órgão responsável pelo serviço
(Comlurb, FPJ ou terceiros).
Cabe destacar, ainda, que os
funcionários não estavam com
os equipamentos de proteção
individual e coletiva previstos
na Portaria Normativa FPJ n.º
94/2011.

6.5. Não produção de composto orgânico com resíduos
de poda
Apesar das normas existentes no item 5 do anexo único do
Decreto n.º 27.595/2007 e no inciso XII do art. 183 da LC n.o
111/2011, não foi implementado nenhum tratamento especial
relativo à utilização ou produção de composto orgânico obtido
com o reaproveitamento de resíduos resultantes da execução
dos serviços de poda, apenas há o recolhimento e descarte dos
mesmos.

7. Impropriedades nas remoções e transplantios
de árvores
Conforme o inciso I do §1º do art. 127, do Plano Diretor, o
corte de árvore e a remoção de vegetação, em área pública ou
particular, deve ser precedida de autorização do órgão central
de planejamento e gestão ambiental e ser realizado sob sua
orientação, priorizando-se a permanência da maior quantidade possível de espécies vegetais na malha urbana. O Decreto
Municipal n.º 28.981/2008 nada dispôs acerca do órgão competente para realizar a remoção arbórea nos logradouros e praças
públicas, entretanto o Decreto n.º 28.328/2007 determina que a
execução dos serviços de remoções arbóreas, em áreas públiFDV GHYH VHU UHDOL]DGD SRU HPSUHVDV RX SUR¿VVLRQDLV SUHYLDmente credenciados na FPJ.
Na prática, as remoções de árvores vêm sendo executadas
pela Comlurb sem a necessária autorização prévia por parte da
FPJ, a não ser no casos daquelas tombadas ou de valor histórico. Além disso, a Comlurb não consta da relação de empresas credenciadas junto à FPJ para a execução de tais serviços,
QHPWDPSRXFRYHUL¿FRXVHRDWHQGLPHQWRGHPHGLGDVFRPSHQsatórias para os casos de remoção e supressão efetuados por
tal Companhia.
Em relação aos critérios utilizados para se determinar o
transplantio ou a remoção de uma árvore, os representantes
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GD&RPOXUELQIRUPDUDPTXHRODXGRWpFQLFRGRHQJHQKHLURÀRUHVWDOVHUHVWULQJHDDSHQDVFRQ¿UPDURXQmRDQHFHVVLGDGH
da remoção, o que inviabiliza a indicação de qualquer outro
manejo arbóreo.
No caso dos transplantios, a FPJ informou que, por se tratar
de uma ação complexa e cara, não é uma prática muito utilizada. Foi solicitado à Fundação o histórico dos transplantios
efetuados desde o ano de 2007, mas até o término da auditoria
tal informação não havia sido encaminhada.
Além disto, visando avaliar a possibilidade de realização
desta técnica, ao invés das remoções efetuadas pela Comlurb,
foram analisados dados constantes dos Informes de Remoção
Arbórea, no período de janeiro a março de 2014. Além de não
haver informações sobre as espécies suprimidas, também não
consta do referido relatório a informação sobre o grau de comSURPHWLPHQWR GR HVWDGR ¿WRVVDQLWiULR GDV iUYRUHV UHPRYLGDV
Esta falta de informações necessárias para o controle do processo de remoções, aliada a falta de uma rotina de comunicação entre o órgão que executa a supressão (Comlurb) e o
responsável pelo transplantio (FPJ), franquia a possibilidade de
TXHiUYRUHVHPERDVFRQGLo}HV¿WRVVDQLWiULDVVHMDPVXSULPLdas do cenário arbóreo urbano da cidade sem levar em consideração tal opção.

5HFXUVRVRUoDPHQWiULRVLQVX¿FLHQWHV
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$QDOLVDQGRVHRVUHFXUVRV¿QDQFHLURVGLVSRQLELOL]DGRVSDUD
a área de arborização urbana da Comlurb (os quais contemplam
outros aspectos, como manutenção de mobiliário e brinquedos
de praças, limpeza e roçada de parques, etc), percebe-se uma
evolução anual dos valores desde o ano de 2008 (após a transIHUrQFLDGHFRPSHWrQFLDVGD)3- DTXDOQmRVHUHÀHWLXHPXP
aumento de mesma magnitude na prestação dos serviços de
manejo no período.

Nos anos de 2012 e 2013 observou-se uma certa estabilizaomRQRVYDORUHVGDH[HFXomRRUoDPHQWiULD JUi¿FR 
GRÁFICO 1: Evolução anual dos recursos orçamentários
com arborização - Comlurb

Fonte: Ofício n.o 178/2014 - PRE / Comlurb, de 02 de maio de 2014, encaminhado ao TCMRJ.

Sob a ótica da participação do orçamento da FPJ (em razão
GDLQYLDELOLGDGHGHVHSDUDomRGRVYDORUHVHVSHFt¿FRVGHDUERrização, foi analisado o orçamento geral do órgão) em relação
ao orçamento total da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro,
constata-se uma tendência (em vermelho) de redução da “fatia
orçamentária” destinada e utilizada pela Fundação, tendo atinJLGRVHXSDWDPDUPDLVEDL[RHP JUi¿FR 2VYDORUHV
apresentados para 2014 são parciais e referem-se ao primeiro
trimestre do ano.
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GRÁFICO 2: Participação dos valores liquidados na FPJ
em relação ao orçamento geral do Município do Rio de Janeiro

Fonte: Relatório FINCONR09622, Parecer Prévio/CAD/TCMRJ sobre Contas do Governo e site
da CGM/RJ - Rio Transparente - Acumuladas por Órgão (FPJ).

DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES
DO TCMRJ
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Conforme o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável do Município do Rio de Janeiro (LC n.º 111/2011), a arborização pública, em conjunto com as áreas verdes, é elemento estruturador da malha verde municipal e de vital importância
SDUD D TXDOLGDGH GD YLGD XUEDQD &RQWXGR YHUL¿FRXVH XPD
falta de capacidade, por parte das ações governamentais, para
agir sobre esse patrimônio natural sob a ótica da proteção efetiva, estando o mesmo exposto a diversas formas de agressões.
Considerando-se o previsto no Decreto n.º 31.673/2009, e
DLQGDTXHDVDo}HVGH¿VFDOL]DomRHSURWHomRVmRLQVWUXPHQtos indispensáveis ao relevante e insubstituível papel do Estado
como guardião da coisa pública, foram elaboradas algumas Determinações aos órgãos e jurisdicionados como: desenvolver e
implantar os programas de proteção, recuperação e valorização
do patrimônio natural e do ambiente urbano e o programa inte-

grado de implantação e gestão de áreas verdes urbanas, previstos na LC n.º 111/2011; desenvolver e encaminhar um plano de
DomRRQGH¿TXHHVWLSXODGRXPFURQRJUDPDGH¿QLQGRDVDo}HV
os prazos e os responsáveis pela elaboração das etapas de
confecção do plano diretor da arborização urbana; e, executar
RDGHTXDGRWUDWDPHQWR¿WRVVDQLWiULRGDViUYRUHVSUHVHQWHVHP
parques e praças, em atenção ao previsto no referido Decreto.
Foram oferecidas ainda Recomendações e Oportunidades
de Melhorias a serem observadas.

BENEFÍCIOS ESPERADOS
Espera-se que a implementação das medidas propostas
possa contribuir para uma melhor utilização dos recursos públicos e para a instrumentalização das ações governamentais
objetivando o conhecimento, a proteção e a manutenção desse
patrimônio natural.
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