
Programa 

Arborização + Segura
 

A Prefeitura da Estância Climática de Morungaba e a CPFL assinaram, no dia 21 de

setembro de 2018, um termo de compromisso para a revitalização urbana, por meio

do Programa "Arborização + Segura".

 

O CONVÊNIO  é desenvolvido e implantado pela CPFL e a PREFEITURA. O programa

visa promover maior segurança à população por meio do plantio de espécies

arbóreas que convivam de forma harmônica com o contexto urbano e suas estruturas,

como redes elétrica, de água, esgoto, telefonia, calçamentos e iluminação pública,

entre outros.

 

De acordo com dados da Diretoria de Relações Institucionais e Sustentabilidade da

CPFL Paulista, entre julho de 2017 e julho de 2018, Morungaba registrou 222

ocorrências de falta de energia, sendo que 26% delas foram causadas por árvores,

apenas na zona urbana da cidade. 

 

Com a implantação deste programa, as árvores que oferecem riscos à população e a

integridade das redes elétricas foram identificadas por meio de

um inventário realizado em parceria com a Prefeitura.

 

Após uma criteriosa avaliação e autorização junto aos órgãos competentes, esses

exemplares estão sendo substituídos paulatinamente por novas espécies mais

adequadas para o convívio harmônico com o contexto urbano.

 

Com investimento de R$ 200 mil ao longo de quatro anos, o projeto prevê a doação

de mais 1.500 mudas de porte adequado para o plantio sob a rede de energia

elétrica, 2,5 vezes o número de árvores que serão substituídas.

 

A revitalização da arborização reduz a necessidade de podas e aumenta a segurança

da população. Entre as espécies que serão doadas estão Quaresmeira, Manacá-da-

Serra, Aroeira, Calistemo, Cereja-do-Rio-Grande, Resedá entre outras.

 

Ao adotar espécies de árvores adequadas ao convívio harmônico com as

infraestruturas da área urbana é possível evitar: 

 

· Danos nas redes de energia, de água subterrânea, de esgoto, de telefonia, de gás e

galerias de águas pluviais; 

· Entupimentos de calhas e canalizações; 

· Danos às coberturas;

· Comprometimento da iluminação pública e 

· Comprometimento da acessibilidade do passeio público (calçadas).


