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Percentual de incêndios por bioma no Brasil, em 2020. Fonte: INPE.
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O fogo é um elemento importante na história da humanidade. Com ele, a vida ficou mais confortável, 
conseguimos nos aquecer, cozinhar, progredir. Mas, nem sempre o fogo é um bom companheiro. Ele pode 
causar incêndios e muitos prejuízos para a vida. De acordo com o Programa Queimadas, do Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), de 1º de abril de 2019 a 1º de abril de 2020, o Brasil teve 194.991 focos 
de incêndio em seu território. Os estados com maior expressividade na concentração desses focos foram 
Mato Grosso, com 31.548, seguido do Pará, com 30.036, e do Maranhão, que apresentou 17.878 focos.

Em relação aos biomas, a Amazônia foi a mais impactada pelo fogo, representando 45% dos focos de 
incêndio de todo o país.

Licenças de Operação (LOs) nº 1556/2020 e nº 1436/2018

O que é permitido na faixa de servidão? 

O que é proibido na faixa de servidão? 

SISTEMA DE IRRIGAÇÃO LOCALIZADO, 
DESDE QUE SEJA FEITO COM TUBULAÇÃO 

NÃO METÁLICA

CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS AGRÍCOLAS 
(EXCETO NAS ÁREAS DE TORRE), DESDE QUE 

NÃO FIQUEM ESTACIONADOS

CERCAS DE ARAME E PORTEIRAS, DESDE 
QUE SECCIONADAS E ATERRADAS

TRÂNSITO DE PESSOAS E VEÍCULOS

É PROIBIDO SUBIR NAS TORRES

É PROIBIDO ATIVIDADES RECREATIVAS, 
INDUSTRIAIS, COMERCIAIS, CULTURAIS  

OU DE NATUREZA SEMELHANTE

É PROIBIDO O PLANTIO DE ÁRVORES DE
MÉDIO E GRANDE PORTE 

É PROIBIDO TODO E QUALQUER TIPO DE 
QUEIMADA OU MANEJO DO FOGO NA ÁREA 

DA FAIXA DE SERVIDÃO

A MSG monitora e avalia continuamente as suas estruturas e o 
funcionamento dos seus sistemas. Isso ocorre com a 
finalidade de identificar e prevenir possíveis riscos para a linha 
de transmissão. Como exemplo, se um indivíduo arbóreo, ou 
grupo de árvores, possui altura muito próxima dos cabos da 
linha, neste caso, é necessária uma poda ou o corte seletivo da 
árvore. Tal ação é realizada somente neste indivíduo ou grupo 
de indivíduos na mesma situação, contribuindo para o menor 
impacto ambiental possível. Isso reforça o fato de que não é 
realizada a limpeza total da faixa de servidão, mas somente de 
pontos específicos e em situações de risco relevante.

Manutenção da faixa de servidão

Toda esta vegetação presente na faixa de servidão será preservada, 
pois não interfere na integridade do sistema de transmissão.

Será avaliada pela equipe 
técnica a necessidade de 
realizar a poda ou o corte 
seletivo somente deste 
indivíduo, ou grupo, que 
está próximo aos cabos 
da linha de transmissão.

Culturas anuais (excluindo-se cana-de-açúcar), perenes de baixo porte e cultivo de 
pastagens para pecuária podem conviver em harmonia com a linha de transmissão.

Em caso de dúvida, entre em contato conosco.

É importante ressaltar que a manutenção da faixa de servidão é de 
responsabilidade do proprietário da terra. A mesma ainda poderá 
ser utilizada para pastagem, cultivos perenes de espécies de baixo 
porte e cultivo agrícola, excetuando-se o plantio da cana-de-açú-
car. 

Ao identificar situações que coloquem em 
risco o sistema de transmissão, o meio 
ambiente e as propriedades rurais, fale 

com a gente!

Fique atento! É importante não realizar queimadas nas plantações e evitar o uso do fogo para a 
queima de lixo. Assim, diminuímos o risco de acidentes que podem ser fatais para as pessoas, os 

animais e até mesmo para a produção agrícola.

Por que não usar o fogo na agricultura?

As queimadas ainda são muito 
usadas nas atividades rurais, porém 
elas representam um grande risco 

para a saúde e para a linha de 
transmissão. Veja os perigos e danos 

que podem causar:

Prejuízo na qualidade 
do ar e aumento de 

doenças respiratórias.

Polui nascentes, águas subterrâneas e rios por meio das 
cinzas;
As queimadas podem desligar a linha de transmissão e deixar a 
região sem energia elétrica para hospitais, escolas e demais 
serviços.

Elimina nutrientes importantes do solo;

Provoca a perda de vegetação nativa e da fauna silvestre;

Pode provocar a destruição de residências e colocar em risco a 
vida das pessoas;

Pode provocar erosão e outras formas de degradação do solo;

Mata microrganismos que auxiliam no desenvolvimento das 
plantas;

Reduz a umidade do solo, levando à sua compactação;

Destruição de animais 
e plantas (fauna e 

flora) da região.

Empobrecimento 
do solo ao longo 

do tempo.

Processos de erosão 
e assoreamento dos 

rios.

É proibido acender fogueiras ou provocar queimadas nas proximidades da linha de transmissão 
(faixa de servidão). O fogo danifica as estruturas, o que pode causar interrupção no fornecimento 
de energia.

De acordo com a Lei dos Crimes Ambientais, Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, no seu artigo 
41, quem atear fogo e provocar incêndio, mesmo sem a intenção, estará sujeito a pena de detenção 
de seis meses a um ano e multa.

Queimada é crime.
É um risco para a linha de trasmissão

e para a sua segurança.

Como evitar os problemas com o fogo?

NÃO SOLTE BALÕES
CAPINE A ÁREA PERTO

DE SUA CASANÃO JOGUE BITUCAS DE
CIGARRO NO CHÃO

NÃO USE FOGO COMO MÉTODO
DE MANEJO NA AGRICULTURA

NÃO FAÇA FOGUEIRAS
PRÓXIMO À VEGETAÇÃO

USO E MANUTENÇÃO DA FAIXA DE SERVIDÃO E PREVENÇÃO CONTRA QUEIMADAS

G

O que é a faixa de servidão?

A faixa de servidão é a porção de terra ao longo do eixo das linhas de 
transmissão necessária para garantir a segurança das pessoas e do 
sistema elétrico. A largura da faixa é definida a partir de vários fatores, 
como tensão, velocidade dos ventos, entre outros.

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.

USO E MANUTENÇÃO DA FAIXA DE SERVIDÃO E
PREVENÇÃO CONTRA QUEIMADAS

Esclarecimentos, reclamações, denúncias e elogios sobre a Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. podem ser feitos nos canais de ouvidoria abaixo.  
QUEREMOS OUVIR VOCÊ

Linha Verde IBAMA: 0800 061 80 80

Este material informativo foi desenvolvido para o Programa de Interação e Comunicação Social (PICS), para a Linha de Transmissão 500 kV
Araraquara 2 — Fernão Dias/Araraquara 2 — Itatiba/Itatiba-Bateias - Subestação Santa Bárbara do Oeste e Subestações Associadas. A 
realização deste programa de comunicação faz parte das medidas de mitigação para atendimento ao licenciamento ambiental federal, 
conduzido pelo IBAMA. 

As ligações são gratuitas e podem ser realizadas em dias úteis, de 
segunda a sexta-feira, das 09h às 18h (horário de Brasília).  

ouvidoria@msgtrans.com.br0800 022 0955 +11 91063-1559 (apenas mensagens)


