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SEJA VOCÊ TAMBÉM UM DEFENSOR!
INCÊNDIOS E QUEIMADAS PODEM MATAR
A Gestão Ambiental da BR-116/RS possui o Programa de 
Prevenção de Queimadas (PPQ), que tem como principal 
objetivo elaborar planos de ação para esclarecer e 
orientar o público-alvo em relação às atividades de 
prevenção, controle e combate a queimadas e incêndios a 
serem executadas durante o período de implantação das 
obras de duplicação da rodovia.

Para isso, existe a Equipe de Gestão Ambiental que auxilia 
o PPQ na troca constante de informações, sensibilizando 
a comunidade e os colaboradores das obras.

PROTEJA A VIDA



Fontes:
http://www.vivaterra.org.br/vivaterra_queimadas.htm
http://www.ibama.gov.br/prevfogo

QUEIMADAS: O QUE SÃO?

http://www.ibama.gov.br/prevfogo

As queimadas são incêndios propositais, provocados pelo 
homem, para eliminar a vegetação de um terreno e 
utilizá-lo para agricultura ou pastagem. Como 
consequência, prejudicam o solo e destroem o habitat dos 
animais, porém é importante diferenciar queimada 
agrícola de incêndios florestais.

Queimada agrícola é o fogo controlado, tem hora e local 
para ocorrer, objetiva preparar áreas para colheitas e 
plantio, renovar pastagens e conter pragas,  Quando a 
queimada é realizada de uma forma inadequada, pode dar 
origem a um incêndio em área rural ou um incêndio 
florestal.

Incêndio florestal é o fogo fora de controle, em local 
indesejado. Incide sobre qualquer forma de vegetação, 
podendo tanto ser provocado pelo homem 
(intencionalmente ou por negligência, através de tocos de 
cigarro, carros desregulados, fogueiras, balões, etc.), 
quanto por uma causa natural, como os raios solares, por 
exemplo.

Ambos, contribuem para o aquecimento global e as 
mudanças climáticas, poluem a atmosfera, causam 
prejuízos econômicos e sociais e aceleram os processos 
de desertificação, desflorestamento e de perda da 
biodiversidade.
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Incêndio florestal

Queima legal ou controlada

TIPOS DE QUEIMADAS

Ilegal ou descontrolada 

Fogo sem controle pode atingir 
florestas, casas, escolas, hospitais.

Utiliza formas de manter o fogo 
confinado, deve ser autorizado pelo 

órgão ambiental competente.

Uma pequena chama pode se 
tornar um grande incêndio.
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POR QUE NÃO QUEIMAR:
A Constituição Federal de 1988 dispõe, no art. 225, que 
todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 
sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações.

A Legislação Federal não proíbe as queimadas, mas cria 
várias normas que as regulamentam, conforme a Lei nº 
8.171/91. Além disso, a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 
9.605/98) tenta inibir a prática, prevendo prisão e multas 
para quem descumprir as normas. Há também outras 
possíveis penalidades como a obrigação de reparar 
qualquer dano ambiental; perda ou restrição de 
benefícios concedidos pelo Poder Público como 
financiamento.

No Estado do Rio Grande do Sul, o Código Florestal 
Estadual (Lei nº 9.519/92), no art. 28, afirma ser proibido o 
uso de fogo ou queimadas nas florestas e demais formas 
de vegetação. A prática é permitida exclusivamente no 
caso de controle e eliminação de pragas e doenças.
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O fogo polui o ar que respiramos.

O fogo polui
 os recursos hídricos.O fogo prejudica o 

meio ambiente.

O fogo pode provocar acidentes, pois 
sua fumaça é densa, prejudica a visão.

O fogo contribui para 
transformações 
climáticas.

O fogo queima as 
árvores que dão 
sombra e alimentos.

O fogo machuca 
ou mata animais, 
prejudicando a 
cadeia alimentar.

O fogo causa 
queimaduras.

O fogo destrói os 
nutrientes do solo.
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Jogar bagana de 
cigarro em qualquer 

lugar

A queima para limpeza de 
terrenos

Brincar com 
fogo

Fogo de 
acampamento

Cuidado com 
velas

Acidentes com rede elétricaA queima de lixo 
doméstico

NÃO CAUSE INCÊNDIOS 
VOCÊ DEVE EVITAR:

Soltar balões
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LABIRINTO
Ajude o tamanduá-mirim 
a achar um caminho seguro:
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ASSOCIE
Ligue corretamente a figura ao tipo de 
queimada que ela representa.

Incêndio
florestal

Queima legal 
ou controlada

Descontrolada 
ou ilegal 



CAÇA-PALAVRAS

FAUNA
FLORA
MEIO AMBIENTE
RIOS
TRÂNSITO
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www.br116rs.com.br
0800 60 11 116

“A realização da Gestão Ambiental da duplicação da BR-116/RS é uma medida de mitigação e/ou de 
compensação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA”.

LIGUE 193
CORPO DE BOMBEIROS

Duplicar Proteger Avançar


