
PSPS: Reforço do sistema 
 

NARRADOR: Como parte dos nossos esforços para prevenir fogos florestais, estamos a reforçar o nosso 
sistema em todo o nosso território de serviço. Este trabalho, conhecido por reforço do sistema, é a 
forma como descrevemos os nossos esforços para instalar equipamentos concebidos e construídos para 
serem mais resistentes aos riscos de condições atmosféricas severas e incêndio florestal. Nos nossos 
esforços, estamos a reforçar o sistema elétrico com postes mais fortes e linhas cobertas, além de 
estarmos a enterrar cerca de 16 000 quilómetros de linhas de distribuição de energia em áreas de 
elevado perigo de incêndio. Este trabalho decorrerá durante vários anos, ao longo de milhares de linhas 
de distribuição, nas áreas de maior perigo de incêndio. Isto vai ajudar a reduzir o risco de incêndios 
florestais, reforçar a segurança a longo prazo, especialmente durante os períodos de elevado risco de 
incêndio e melhorando significativamente a segurança durante o inverno. Não existe uma solução única 
para reduzir o risco de incêndios florestais. À medida que as condições de incêndio florestal continuam a 
evoluir em todo o estado, estamos constantemente a avaliar a nossa tecnologia e modelação de risco 
para melhorar o nosso trabalho de segurança contra incêndios florestais. Este trabalho incluirá 
especificamente: a substituição de linhas descobertas por linhas cobertas para reduzir o risco de 
interrupções devido aos elementos, incluindo vegetação, aves ou animais, contacto ou bater na linha. 
Alargar e separar as linhas para garantir que as linhas não entram em contacto durante ventos fortes. 
Cobrir todos os componentes energéticos nos postes e torres para os proteger do contacto com animais 
e aves. Montagem de postes mais fortes e equipamentos adicionais para fornecer suporte e enrolar os 
postes de madeira com material resistente ao fogo para melhorar a resiliência das nossas estruturas. 
Começar a enterrar 16 000 quilómetros de linhas de distribuição de energia em áreas sujeitas a 
incêndios florestais como parte de um esforço de vários anos sem precedentes. E a instalar redes 
remotas. Todos dependemos da eletricidade todos os dias e continuaremos a trabalhar com os nossos 
clientes em soluções que minimizem os riscos durante épocas de elevada ameaça de incêndio. Para mais 
informações sobre os nossos esforços de segurança contra incêndios florestais, aceda a 
pge.com/wildfiresafety.  


