Proteção Civil
Municipal de Sátão

INFORMAÇÃO

Assunto: CUIDADOS A TER NO USO DO FOGO

Com o crescente aumento de incêndios florestais que se tem registado no país e
particularmente no Sátão, a Proteção Civil Municipal de Sátão recomenda algumas
medidas a serem tomadas na realização do uso do fogo.
Convém, inicialmente, distinguir uma queima de sobrantes de uma queimada.
Assim, o recurso ao fogo para eliminar sobrantes de exploração, cortados e
amontoados designa-se Queima. A realização destas queimas só é permitida fora do
período crítico e desde que o índice de risco de incêndio seja inferior ao nível muito
elevado.
Já o uso do fogo para renovação de pastagens e eliminação de restolho chama-se
Queimada. A realização de queimadas só é permitida após licenciamento da câmara
municipal. Só poderá ser realizada na presença de técnico credenciado em fogo
controlado, ou, na sua ausência, de equipa de bombeiros ou de equipa de sapadores
florestais. A realização de queimadas só é permitida fora do período crítico e desde
que o índice de risco de incêndio seja inferior ao nível elevado.
A Proteção Civil Municipal recomenda medidas a serem tomadas quando se efetua
uma QUEIMA, nomeadamente:


Devem ser escolhidos dias sem vento (ou vento fraco), com temperaturas
baixas a moderadas;



Em volta da queima deve ser limpa uma faixa com cerca de 2 metros para não
haver a possibilidade de propagação do fogo e não deve de ser colocado
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debaixo de cabos elétricos de baixa, média ou alta tensão e de cabos
telefónicos;


Deve ser colocado gradualmente o material a queimar para evitar a produção
de muito calor e elevada emissão de faúlhas;



As queimas devem ser vigiadas permanentemente, com pelo menos duas
pessoas, nunca abandonando o local, tendo à mão enxadas, pás e outras
ferramentas. A água deve estar sempre acessível, seja através de recipientes,
mangueiras, poços ou nascentes;



No final da queima, deve irrigar com água ou coberto com terra de forma a
apagar os braseiros existentes, devendo ficar a vigiar algum tempo,
certificando-se que não haverá reacendimentos.

É proibido o abandono da queima de sobrantes
Para obter mais informações, contacte a Proteção Civil Municipal de Sátão, Bombeiros
ou a GNR.

Contactos
Número de Proteção das Florestas

117

Proteção Civil Municipal de Sátão

932 980 112

Bombeiros de Sátão

232 981 325

GNR de Sátão

232 981 141

A Proteção Civil Somos Todos Nós
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