
PERDEMOS PARA AS QUEIMADAS? 

 Quando a nossa cultura de uso do fogo prejudica aos 
demais, está na hora de repensá-la. 
 Não reduza nossas riquezas e nossas belezas às cinzas! 

 Todos os dias perdemos para as queimadas. A degrada-
ção ambiental ocasionada pelos incêndios florestais e pelo 
mau uso do fogo tem ocasionado diversos problemas para o 
Maranhão. Nossos solos, nossa terra, nossa gente, não mere-
cem essa degradação. Onde havia verde, agora é deserto, 
onde havia ar fresco, agora é calor, onde havia vida, agora há 
cinzas. 

POR QUE VOCÊ USA O FOGO? 

 Já pensou em adotar outras formas de manejo do solo? 
Em adotar práticas sustentáveis em seu imóvel? Procure 
apoio e orientação do Estado, por meio da SEMA. Dialogue 
com as Superintendências de Recursos Florestais e de 
Educação Ambiental da SEMA. Conheça nosso Manual de 
Prevenção de Incêndios. 

A SOCIEDADE MUDA, 
TUDO MUDA, MUDE TAMBÉM!



O USO DO FOGO GERA OBRIGAÇÕES 
E RESPONSABILIDADES 

 Pena - reclusão, de dois a quatro anos, e multa. 

em mata ou floresta: 

 Decreto Federal n° 6.514/2008- Art. 58. Fazer uso de fogo 
em áreas agropastoris sem autorização do órgão competente 
ou em desacordo com a obtida: 

 Lei Federal n° 9.605/1998 - Art. 41. Provocar incêndio 

 Multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por hectare ou fração. 

OS INCÊNDIOS E AS QUEIMADAS 
PROVOCAM ... 

• Perda da biota e empobrecimento do solo; 
• Perda da biodiversidade; 

• PERDA DE VIDAS.  

• Emissão de gases de efeito estufa; 
• Danos à saúde humana, como doenças respiratórias; 

• Prejuízos financeiros, como morte de animais domésticos e 
perda de plantios florestais/ pomares/ lavouras; 

• Perda de infraestrutura como currais, cercas, casas. 

abastecimentos essenciais. 
• Corte de transmissão de energia elétrica e de outros 

A SOCIEDADE MUDA, 
TUDO MUDA, MUDE TAMBÉM!

Denuncie queimadas criminosas. 
Não permita que o fogo se alastre! 

Não tolere incêndios florestais! Seja responsável! 
Denúncias: SEMA (98) – 3194- 8900 (Ouvidoria) – 

Corpo de Bombeiros e Delegacias de Polícia Civil Municipais 
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