
 

                                                                                                                    

 

Como evitar queimadas e 

proteger o meio ambiente? 

➢ Não lançar “bituca” de cigarro pela 

janela do veículo quando trafegar por 

rodovias ou estradas vicinais, pois a 

vegetação seca pega fogo com muita 

facilidade, devido à baixa umidade do 

período de estiagem; 

➢ Não soltar balões, pois além do fato 

de ser perigoso é crime, conforme a Lei de 

Crimes Ambientais (Lei Federal nº 

9605/98). O balão pode cair ainda aceso em 

áreas de vegetação, ocasionando um 

incêndio florestal, sendo assim uma 

ameaça ao nosso meio ambiente; 

➢ Lembrar sempre que ainda segundo 

a Lei de Crimes Ambientais – Lei 

9605/1998, provocar incêndios em área de 

vegetação é crime, com pena de reclusão 

de 2 a 4 anos e multa e para aqueles que 

causarem poluição que afete a fauna e a 

flora (colocar fogo em lixo, entulho, etc.), a 

mesma lei estipula uma pena de 2 a a 4 

anos de reclusão mais multa; 

➢ Terão situações em que o incêndio já 

iniciou, será necessário que o combate seja 

iniciado o mais breve possível, portanto, 

aquela pessoa que presenciá-lo, deve 

acionar o Corpo de Bombeiros Militar pelo 

fone 193 ou a Defesa Civil no fone 199, 

manter-se calmo e identificar-se, 

informando a localização exata e informar 

um ou mais pontos de referência para que 

as equipes encontrem o local de forma 

mais rápida. 

 

 MAIS INFORMAÇÕES 

➢   (89) 3431-1114 

➢ pmpadremarcos@gmail.com 

➢ Rua Anfrísio Macedo, 150 Centro-

Padre Marcos, PI 64.680-000 

➢ SECRETARIA MUNICIPAL DE 

MEIO AMBIENTE  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PADRE MARCOS 

CONTRA AS 

QUEIMADAS 
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  Você sabe a diferença entre 

incêndio e queimada? 

Queimada é algo controlado, ou seja, quando 

uma pessoa coloca fogo em determinado local 

porém tem controle sobre o fogo. Por exemplo, 

um agricultor pode usar o fogo para limpar 

determinado terreno e controlar. Porém, se 

acontecer desse fogo se alastrar para outra 

local, essa queimada se tornará um incêndio. 

Incêndio é uma queimada fora de controle, 

que devasta tudo o que encontra pela frente 

Consequências das 

queimadas no solo 

Sob o ponto de vista agronômico, a queimada 

no solo não proporciona benefícios, pelo 

contrário, pode trazer sérias consequências. 

As principais delas são: 

 
Queimadas saiba o 

que é, suas 

consequências e 

como evitar 

  

Como evitar queimadas e 

proteger o meio ambiente? 

➢ Jamais atear fogo em área de vegetação ou 

roçado/desmatada sem a devida 

autorização e supervisão do órgão 

ambiental; 

➢ Para as propriedades rurais, manter 

sempre aceiradas e o grupo de vizinhos 

sempre atentos a qualquer surgimento de 

queimada; 

➢ Na zona urbana, todo proprietário de 

terreno deve manter sua propriedade 

limpa, com pouca ou nenhuma vegetação; 

➢ Não usar o fogo como agente de limpeza, 

em quaisquer que seja o local ou para 

renovar a pastagem; 

➢ Não queimar lixo, folhagens, galhadas e 

entulhos, principalmente se for próximo 

de áreas de vegetação (este tipo de 

material deve ser destinado para o local 

certo, e não queimado); 

 

As Queimadas em Padre 

Marcos - PI 

As queimadas são um dos principais 

problemas ambientais da atualidade. Já 

aconteceu queimada próximo da sua casa? 

Você já viu uma queimada? Esse problema é 

tão frequente, que as vezes passa 

despercebido, mas pode afetar 

significativamente as nossas vidas. 

Neste folheto você vai aprender o que são 

queimadas, como acontecem, porque 

acontecem, suas consequências e legislação 

vigente sobre o tema. Descobriremos como ela 

nos afeta.  

➢ Elimina nutrientes fundamentais para 

qualquer cultura vegetativa, como o 

potássio, fósforo e nitrogênio; 

➢ Mata microrganismos que auxiliam no 

desenvolvimento das plantas; 

➢ Reduz a umidade do solo, levando à sua 

compactação; 

➢ Desencadeia o processo erosivo e outras 

formas de degradação do solo; 

➢ Aumenta da liberação de dióxido de 

carbono, uma das principais causas do 

aquecimento global; 

➢ Polui nascentes, águas subterrâneas e 

rios por meio das cinzas; 

➢ Destroi habitats naturais. 

 


