RGE executa Programa de Arborização Urbana em
12 municípios de sua abrangência
Ação faz parte do Programa de Arborização Urbana RGE e resulta de
investimento de R$ 125 mil. Ação já contemplou 60 municípios desde 2005 e conta
com parceria de órgãos ambientais.
Dando continuidade ao seu Programa de Arborização Urbana, desenvolvido em parceria
com órgãos ambientais e municípios, a RGE efetuará, durante o mês de agosto, o
plantio de mais 1.300 mudas de espécies nativas em áreas urbanas de 12 municípios de
sua concessão. Serão contemplados os municípios de Taquara, Cachoeirinha, Quinze de
Novembro, Dezesseis de Novembro, Ibirubá, Fortaleza dos Valos, Lagoa dos Três
Cantos, São Nicolau, Tenente Portela, Chiapetta, Independência e Ibiraiaras. A ação
resulta de um investimento de R$ 125 mil tanto nas mudas adquiridas e mão de obra,
quanto na infraestrutura utilizada para o estabelecimento dos vegetais, como placas e
grades protetoras.
A ação prevê o plantio de árvores nativas ornamentais e frutíferas, somando mais de 30
essências florestais a serem reintroduzidas em seus ambientes de ocorrência natural,
incluindo espécies em vias de extinção, como: a Grápia (Apuleia leiocarpa), a Caroba
(Jacaranda puberula) e a Corticeira do Banhado (Erythrina cristagalli), também
conhecida na região nordeste do Rio Grande do Sul como Sananduva. As mudas
selecionadas para o plantio possuem portes elevados (1,80 metros), englobando uma
diversidade de espécies, como: Cerejeira (Eugenia involucrata), Pinheiro Bravo
(Podocarpus lambertti), Sete Capotes (Campomanesia guazumifolia), Ipê da Serra
(Handroanthus albus), Guabiju (Myrcianthes pungens), Vacum (Allophylus edulis),
entre outras.
Como destaque, no município de Ibiraiaras foram plantadas 150 mudas de árvores
nativas, incluindo entre elas, mudas de Pinheiro Bravo (Podocarpus lambertti), espécie
típica da Floresta Ombrófila Mista, a qual possui como principal característica a
presença da Araucária (Araucaria angustifolia) no dossel. Esta tipologia vegetal
pertence ao Bioma Mata Atlântica e, é a vegetação típica da região onde está inserido o
município de Ibiraiaras, é por isso, que esta região é conhecida como a “Rota das
Araucárias”. Os exemplares de Pinheiro Bravo foram plantados no entorno da Escola
Municipal João Dal Piva. Já as árvores de maior porte como Cedro (Cedrela fissilis) e
Timbaúva (Enterolobium contortisiliquum) foram plantadas no entorno do Estádio
Municipal Jacir Dal Piva.
Além de promover benefícios de médio e longo prazos, típicos de cidades bem
arborizadas, com esse Programa a RGE também visa estimular a população de sua área
de concessão a somente realizar plantios de árvores em locais adequados e com portes
compatíveis com os elementos urbanísticos, como no caso de fiações de redes elétricas.
Em longo prazo, o retorno se traduz na diminuição da necessidade de realização de
podas, atenuando impactos ambientais e contribuindo para o embelezamento das
cidades.
Desde 2005, o Programa de Arborização Urbana da RGE já agregou 3.360 árvores em
áreas urbanas de 60 municípios, em locais como ruas e avenidas, praças e parques,

caminhódromos e até locais de APPs urbanas. Neste ano, a marca chegará a 4.660
árvores introduzidas em 68 municípios.

