
Gestão melhorada da vegetação 
 

NARRADOR: A responsabilidade mais importante da PG&E é a segurança dos seus clientes e 
comunidades. Dado que a Califórnia, o Oregon e Washington, juntamente com vários outros estados do 
Oeste, continuam a assistir a um aumento do risco de incêndios florestais e a uma época de incêndios 
florestais mais longa do que o habitual, a PG&E é responsável, perante as comunidades que serve, de 
manter a segurança do seu sistema elétrico. Isso inclui trabalhar com clientes e comunidades através 
dos nossos programas de gestão florestal para manter as árvores afastadas das linhas de alta tensão.  O 
nosso programa anual de gestão da vegetação inspeciona aproximadamente 161 000 quilómetros (100 
000 milhas) de linhas de alta tensão suspensas, com algumas localidades patrulhadas várias vezes por 
ano; respeita os padrões estaduais podando e cortando mais de um milhão de árvores por ano para 
manter uma distância de segurança relativamente às linhas de alta tensão; corta árvores mortas, 
doentes, a morrer ou deficientes, prioritariamente em áreas afetadas por secas e coleópteros da casca. 
Para tratar da vegetação em áreas de alto risco de incêndio, melhorámos o nosso trabalho de segurança 
da vegetação. O nosso Programa de gestão melhorada da vegetação ultrapassa os padrões estaduais 
relativamente ao espaço mínimo de clareia em torno das linhas de alta tensão, incluindo a poda de 
galhos pendentes e ramos que se erguem em direção ao céu; leva a cabo inspeções adicionais para além 
dos patrulhamentos anuais; avalia a condição das árvores que podem precisar de ser intervencionadas 
se a sua altura implicar toques em linhas ou equipamentos.  O nosso trabalho relativo à vegetação é 
uma das várias medidas proativas que a PG&E leva a cabo como parte do nosso abrangente Community 
Wildfire Safety Program, que inclui planos a curto, médio e longo prazo, para tornar todo o nosso 
sistema mais seguro desde Bakersfield a Eureka. As árvores são uma grande parte do que torna o 
ambiente natural do norte e centro da Califórnia único e bonito. Tal como os nossos clientes, 
valorizamos e apreciamos as árvores e a natureza. Contudo, as árvores que estão demasiado próximas 
ou que ameaçam as linhas de alta tensão podem ser perigosas e expor as comunidades que servimos a 
risco de incêndios florestais. Vamos continuar a trabalhar com os nossos clientes em soluções que 
minimizem os riscos relativamente às nossas infraestruturas e comunidades dado que todos 
dependemos da eletricidade diariamente. Para conhecer as últimas informações sobre os esforços de 
segurança de incêndios florestais da PG&E, aceda a pge.com/cwsp. 


