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Cuidados com decorações de Natal
DICAS DE EMERGÊNCIA 

No final do ano, as luzes do Natal 
tomam contam das residências, das 

lojas e outros lugares da cidade. 
Algumas casas e praças encantam 

os moradores do local com grandes 
decorações que incluem não apenas 
luzes como efeitos de neve e Papais 
Noéis saindo das chaminés e janelas 

das residências. Entretanto, para 
evitar acidentes, é preciso ter muito 

cuidado com a compra e a instalação 
dos tradicionais piscas-piscas. A 

seguir, dicas de segurança para evitar 
choques-elétricos, curtos-circuitos e 

incêndios no Natal.

Em caso de emergência, chame os Bombeiros (193). 
FELIZ NATAL!

Fonte: Major Anderson Gomes, instrutor de instalações elétricas do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba.
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Eletricidade 
 Antes de instalar as luzes de Natal, é preciso contratar um 
profissional de confiança para fazer uma revisão geral nas ins-
talações elétricas do local;

 As peças elétricas que ficam em áreas externas devem ser 
ligadas a circuitos com fio terra para evitar descargas elétricas;

 Para instalação das luzes, siga as instruções contidas na 
embalagem do produto;

 Para evitar choques, durante a instalação, mantenha os 
disjuntores da caixa de energia desligados ou os equipamen-
tos desprendidos da tomada;

 A iluminação só deve ser acionada quando a montagem es-
tiver totalmente concluída;

 Evite tocar na fiação ou trocar lâmpadas queimadas com a 
energia ligada ou o equipamento plugado na tomada; 

 As tomadas não podem ser sobrecarregadas com várias li-
gações (com o uso do ‘T’), nem serem utilizadas com fios de-
sencapados;

 Dê preferência às lâmpadas do tipo LED, uma vez que são 
mais econômicas e não emitem calor significativo.

Evite acidentes domésticos
 Compre enfeites e equipamentos de boa procedência, ou 
seja, que possuam o selo do Inmetro (Instituto Nacional de Me-
trologia, Qualidade e Tecnologia);

 A árvore de Natal deve ter uma etiqueta de ‘resistência ao 
fogo’, que significa que ela não incendiará em caso de curto-
circuito;

 Enfeites de metal ou papel são inapropriados, pois facilitam 
a passagem de corrente elétrica. Dê preferência aos enfeites 
impermeáveis, pois, são mais seguros, têm maior durabilidade 
e podem ser reaproveitados nos próximos anos;

 Posicione a árvore de Natal em local adequado, não muito 
perto de materiais inflamáveis como sofás, cortinas, tapetes ou 
móveis de madeira;

 A árvore de Natal também não deve obstruir portas, janelas 
ou ambientes de circulação de pessoas, nem estar próxima 
de velas;

 Desligue os aparelhos e enfeites de Natal ao sair de casa ou 
na hora de dormir;

 Mantenha a fiação fora do alcance das crianças;

 Evite deixar a instalação em área sujeita à chuva ou alaga-
mento.


