Programas e Iniciativas
•

Recomposição de Áreas de Proteção Permanente (APPs) e áreas degradadas foi realizada como uma parceria da
Energisa Minas Gerais e da Energisa Nova Friburgo com proprietários e prefeituras dos municípios das áreas de
concessão. A iniciativa inclui plantio e manutenção periódica de espécies nativas da Mata Atlântica.

•

Energisa Paraíba e Energisa Borborema atuaram para minimizar os impactos ambientais em áreas de preservação,
com apoio à Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema) e ao Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade (ICMBio). A Energisa Paraíba também colaborou com a construção de praça na
cidade de Cajazeiras e iniciou as obras de sua sede no município de Sousa seguindo critérios de sustentabilidade,
como a adoção de elementos que contribuam para reduzir o consumo de energia e água.

•

Com o apoio da Energisa Paraíba, a Sociedade Brasileira e a Sociedade internacional de Arborização Urbana, as
Secretarias Municipais de Meio Ambiente e de Desenvolvimento Urbano de João Pessoa realizaram o Congresso
Brasileiro de Arborização Urbana e o Congresso Ibero-americano de Arborização Urbana. Foram abordadas
informações sobre árvores urbanas e redes aéreas e subterrâneas, além de ações diretas e indiretas para a
redução dos conflitos com as redes elétricas. Pelo trabalho, a distribuidora foi reconhecida com uma menção
honrosa conferida pela Sociedade Brasileira de Arborização Urbana (SBAU).

•

A Energisa Paraíba também apoiou o Projeto OAB Sustentável, que tem por objetivo criar um espaço cultural
voltado para um jardim, aberto para a visitação pública, ratificando a preocupação com o equilíbrio da vida, o
direito fundamental do indivíduo e com aspectos socioambientais.

•

A Energisa Sergipe patrocina o Parque dos Falcões, que tem o objetivo de criar, recuperar e promover a
reprodução de aves de rapina em cativeiro. Instalado no Parque Nacional da Serra de Itabaiana, o parque é
aberto à visitação de turistas e escolas. O local é alvo de pesquisadores do mundo inteiro que visitam o espaço
em busca de conhecimento e educação ambiental.

•

A Energisa Tocantins apoiou ações do governo do estado do Tocantins para prevenir queimadas e incêndios
florestais. Uma das iniciativas é a realização do Dia D de Prevenção a Queimadas e Incêndios Florestais, que
envolve o compartilhamento de informações sobre prevenção e segurança, por meio de peças teatrais, podcasts
divulgados em emissoras de rádios e carros de som, bem como palestras nas escolas.

•

Proteção de animais silvestres por meio de convênio firmado em 2019 por Energisa Sul-Sudeste com a Associação
Protetora de Animais Silvestres de Assis (Apass) para assistência à fauna, em casos de acidentes com animais,
como colisões com a rede de energia, nas obras e operações. A associação mantém o Centro de Recuperação de
Animais Silvestres (Cras) e o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas).

•

Programa Nascentes, que visa à manutenção da segurança hídrica para conservar a diversidade biológica e é
executado pela Energisa Sul-Sudeste. No ano, a distribuidora recebeu uma declaração da Secretaria de
Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo reconhecendo a importância dos projetos de restauração
ecológica em implantação nas Unidades de Conservação Estaduais de Uso Sustentável e Área de Proteção
Ambiental.

•

Energisa Acre e Energisa Rondônia elaboraram quatro planos para execução em 2019 e 2020: 1) Supressão de
Vegetação, para minimizar os impactos de poda na abertura e limpeza de faixas de servidão; 2) Afugentamento
e Resgate de Fauna, com resgate e deslocamento para locais seguros dos animais silvestres que estão na faixas
de servidão, antes da supressão da vegetação; 3) Recuperação de Área Degradada, com medidas para estabelecer
um novo equilíbrio dinâmico e deixar o solo apto para uso futuro e a paisagem esteticamente harmoniosa; 4)
Reposição Florestal, para compensar o volume de matéria-prima extraído de vegetação natural, principalmente
na abertura de faixas de servidão.

•

A Energisa Mato Grosso é parceira do Projeto Verde Novo do Poder Judiciário de Mato Grosso, idealizado pela
equipe do Juizado Volante Ambiental de Cuiabá, com o objetivo de mobilizar a sociedade para o plantio e a
manutenção de árvores na capital mato-grossense. O projeto envolveu 271 ações de conscientização em mais de
80 bairros, que possibilitaram o plantio de quase 70 mil mudas de árvores nativas e frutíferas, desenvolvendo o
trabalho voluntário da comunidade.

•

Lançamento pela Energisa Mato Grosso do Sul, na cidade de Campo Grande, do projeto Cidade das Árvores.
Realizado em parceria com o Ministério Público Estadual (MP-MS) e TV Morena, tem como objetivo orientar a
população sobre a importância da preservação e plantação de árvores adequadas para áreas urbanas.

