
Fogo no Cerrado é crime! Evite fogo no nosso 
Quadrado 

Colabore sempre. 
O nosso Quadrado 
merece.

Lembre-se: você não sabe onde o 
fogo vai parar

Vamos evitar o incêndio
no nosso Quadrado

Não queime o lixo

Faça adubo composto dos 
restos vegetais e alimentos

Os outros resíduos são 
recolhidos pelo SLU ou por 
empresas especializadas

Ao descobrir um início 
de incêndio, chame 
imediatamente o Corpo de 
Bombeiros

O que podemos fazer sobre isso?

Como cada cidadão brasiliense pode fazer para evi-
tar que o cerrado pegue fogo ou que o 
incêndio se alastre?

Vamos pensar e agir para evitar incên-
dios no cerrado do nosso Quadrado.

O fogo queimou área igual a 17.391 hectares 
(ou mais de 17 mil campos de futebol) no DF. 
Foi a maior área queimada desde 2008.

Área queimada em 2016*

6.887 ocorrências de incêndio em 2016

É preciso saber que o incên-
dio acontece até mesmo 
sem querer. E ainda assim 
é crime.

Se o cidadão queima o 
lixo no quintal, o fogo 

pode ir para a mata vizinha 
– e se alastrar sem controle. 

Queimar lixo também é 
proibido: polui o ambiente 
e prejudica a saúde.
E ainda tem gente que põe fogo no cerrado de 
propósito. Sem querer ou de 
propósito, colocar fogo 
no cerrado é crime. A 
condenação é de até 
quatro anos de prisão 
ou, no mínimo, uma 
multa.
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NÃO QUERO 
FOGO NO
MEU QUADRADO

Vamos juntos evitar 
que o fogo destrua 
o cerrado no DF

Composição do Plano de Prevenção e Combate aos 
Incêndios Florestais (PPCIF)

O Grupo Executivo é coordenado pela Secretaria do Meio 
Ambiente do Distrito Federal (Sema-DF)

Executores
Jardim Botânico de Brasília - JBB
Instituto Brasília Ambiental - IBRAM
Defesa Civil
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF
Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF
Secretaria de Estado da Saúde – SES.
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis - IBAMA
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 
- ICMBio
Fazenda Água Limpa (FAL-UnB)
CAESB
Sexto Comando Aéreo Regional - VI COMAR
Comando do 7° Distrito Naval e Exército Brasileiro

Apoio
Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal 
- DER/DF
Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal - SLU/DF
NOVACAP
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural - SEAGRI/DF
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do 
Distrito Federal - EMATER/DF
Administrações Regionais
Instituto Nacional de Meteorologia – INMET

Contatos
Ibram (Ouvidoria Geral) – 162
Corpo de Bombeiros – 193
Polícia Militar – 190
Batalhão da Polícia Militar Ambiental (BPMA) – 3910-1965
Blog de Educação Ambiental (BPMA) - 
www.protegenatura.blogspot.com.br
Delegacia do Meio Ambiente – 3207-4856

O fogo no cerrado polui o ar, as cinzas poluem 
os rios e provocam tosses e irritação nos seres 
humanos. Desequilibra a vida no cerrado que existe 
no nosso Quadrado – o Distrito Federal

O fogo maltrata 
e mata nossos 
animais  

Destrói 
árvores, sementes, 
frutos e flores

PPCIF – O governo quer evitar 
incêndios no Distrito Federal

O Plano de Prevenção de Combate a 
Incêndios Florestais (PPCIF) é uma parceria 
institucional para a proteção do cerrado. O plano 
tem como princípio a integração e a cooperação 
mútua dentro do governo de Brasília, com órgãos do 
governo federal e com a sociedade civil organizada.

Com o PPCIF queremos:

- Proteger o cerrado de incêndios, principalmente nas 
unidades de conservação

- Integrar, coordenar e articular 
as ações preventivas e de 

combate aos incêndios

- Promover a 
participação da 
comunidade nas 
ações do plano.
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