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ACEIROS
São faixas em que a vegetação foi  

retirada para impedir que o fogo de 

queimadas e incêndios se propague. Os 

aceiros podem ser feitos para preservar 

uma área (plantações, residências, 

estradas, áreas de preservação etc) antes 

de um incêndio ou para evitar que ele se 

alastre quando já tiver começado.

AVISE AS AUTORIDADES

Se houver  lotes vagos com vegetação 
acumulada perto de residências.

Se notar situações que podem apresen-
tar riscos de incêndio como fogueiras 
em acampamentos, dentro de parques 
etc. 

Se avistar o início de um incêndio em 
vegetação ligue 193.
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Prevenção
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Os incêndios florestais ou em vegeta-

ção colocam em risco pessoas e bens, 

além de provocar danos ambientais, muitas 

vezes irreversíveis.

A grande maioria desses incêndios são 

causados pela ação do homem. No período 

de seca, com vento e baixa umidade 

relativa do ar, pequenas fagulhas podem se 

propagar provocando um grande incêndio, 

por este motivo, é preciso estar atento.

Redução da biodiversidade.

Alterações drásticas dos biótopos, 
reduz indo as poss ib i l idades de            
desenvolvimento equilibrado da fauna           
silvestre.

Facilitação dos processos erosivos.

Redução da proteção dos olhos d’água 
e nascentes.

Perdas humanas e traumatismos 
provocados pelo fogo ou por contusões.

Desabrigados e desalojados.

Redução das oportunidades de trabalho 
relacionada com o manejo florestal.
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SIGA AS DICAS DE PREVENÇÃOSIGA AS DICAS DE PREVENÇÃOSIGA AS DICAS DE PREVENÇÃO

E DIVULGUE-AS SEMPREE DIVULGUE-AS SEMPREE DIVULGUE-AS SEMPRE

Não solte balões ou fogos de artifício 
perto de florestas ou áreas rurais.

Não lance guimbas de cigarros acesos 
pelas janelas de veículos ou no chão 
em áreas rurais ou às margens das 
rodovias.

Evite o acúmulo de lixo em lotes vagos. 

Se for passear ou acampar em 

um parque, floresta ou áreas de 

preservação evite:

Lançar guimbas de cigarros.

Se acender uma fogueira, remova todas 
as folhas secas e faça um círculo com 
pedras ao redor do fogo.

Esteja sempre vigilante e ao término, 
apague-a com água e terra.

Não jogue no chão vidros e outro tipo de 
lixo.

Se for realizar uma queimada, 

não se esqueça de:

Solicitar autorização a um escritório do 
Instituto Estadual de Florestas (IEF). 

São muitos os danos ambientaisSão muitos os danos ambientaisSão muitos os danos ambientais
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