


Além de danificar linhas  e redes 
de energia, as QUEIMADAS 
descontroladas  prejudicam o 
meio ambiente, diversos tipos de 
agricultura e colocam a vida das 
pessoas em risco.

De modo geral, os incêndios podem iniciar por causas 

naturais, como fenômenos climáticos, descargas 

atmosféricas, intensidade dos raios solares nos períodos 

de seca ou estiagem. Já as queimadas têm origem humana, 

pelo uso do fogo de forma intencional ou negligenciada, 

como por exemplo no manejo de culturas agrícolas e 

eliminação de resíduos.

Atenção! Um pequeno foco de calor ou queimada 

descontrolada pode se transformar num incêndio! 

As queimadas destroem os ecossistemas. Podem provocar a 

queima da vegetação, alterar as características do solo e de 

áreas inteiras, gerar perda de biodiversidade com a  morte 

de animais e plantas, além do aumento  da emissão de 

gases do efeito estufa, contribuindo negativamente com a 

qualidade do ar e nas mudanças climáticas.

Sim. Atividades econômicas podem ser parcial ou 

integralmente afetadas pelo fogo. Na agricultura, quando, 

por exemplo, a cana-de-açúcar é atingida pelo fogo antes do 

tempo, não é possível obter altos teores de sacarose.

Já as indústrias, podem ter ciclos produtivos interrompidos.
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CONTRA AS QUEIMADAS.

Diversas regiões podem ficar sem energia. O 

funcionamento de escolas, bancos, hospitais, lojas, outros 

serviços e instituições fundamentais pode ser afetado.  

Toda a população sofre quando as queimadas ocorrem. 

Por isso, faça sua parte!

• Respeite as autorizações de queima controlada, não   
   use  fogo a  15 metros dos limites das faixas de segurança   
   das linhas e redes de energia e a 100 metros ao redor de  
   subestações. 

• Não queime lixo, principalmente próximo a culturas e   
   vegetação. O ideal é separá-lo corretamente e depositá-lo   
   nos locais de coleta indicados por seu município.

• Não jogue pontas de cigarro nas faixas de rolamento das  
   estradas.

• Faça a colheita manual ou mecanizada sob as redes e  
   linhas, nada de queimada!

A proteção do meio ambiente contra as queimadas se 

relaciona diretamente aos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODSs):

• Respeite o limite de carga dos veículos e  mantenha distância    
    segura de no mínimo 2,5 metros da rede elétrica.

• Não suba em postes ou torres de alta tensão, é perigoso!

• Não danifique estais de sustentação dos postes e torres. 

• Se encontrar fio caído, não se aproxime, ligue imediatamente  
    para a distribuidora de energia do seu estado.

• Para poda próximo à rede, acione a Neoenergia ou a Prefeitura.

• Ligação clandestina é crime e dá cadeia. 

Em caso de incêndios, acione: 

CORPO DE BOMBEIROS

193



116
(Neoenergia Coelba, Neoenergia Pernambuco, Neoenergia Brasília e Neoenergia Cosern)

0800 701 0102
Neoenergia Elektro

EM CASO DE EMERGÊNCIA COM A REDE ELÉTRICA, LIGUE:

EM CASO DE INCÊNDIO, DENUNCIE:

0800 061 8080
IBAMA

www.neoenergia.com


