A gestão de combustíveis é a operação que visa a redução de material vegetal e lenhoso
de modo a dificultar a propagação e intensidade do fogo, por forma evitando que as
chamas atinjam zonas inflamáveis da sua habitação (portadas e janelas de madeira,
algerozes, estores, etc.)
A gestão de combustíveis é obrigatória à volta das habitações e aglomerados
populacionais que se encontrem inseridos em espaço rural (terrenos agrícolas ou
florestais).
Quem tem a obrigação de efetuar a gestão de combustíveis?
Todos os proprietários, arrendatários, usufrutuários e entidades que detenham terrenos
inseridos em espaços rurais, mesmo que não sejam proprietários das edificações
deverão proceder à gestão de combustíveis (criação e manutenção da descontinuidade
horizontal e vertical da carga de combustível - biomassa vegetal – através da
modificação ou da remoção parcial ou total dessa biomassa). A não gestão de
combustíveis poderá implicar o responsável negligente em responsabilidade
contraordenacional, estando previstas coimas mínimas de €140 para pessoas singulares
e €800 para pessoas coletivas.
Como efetuar a gestão de combustíveis?
O corte e remoção da biomassa vegetal devem ser executados com recurso a diversas
técnicas tendo em conta a criação das distâncias consideradas na figura seguinte.
Faixa de Proteção em edifícios isolados
Redução de matos e arvoredo num raio de 50m






A faixa de proteção é medida a partir da parede exterior da edificação;
As copas das árvores devem distanciar entre si, no mínimo 4m;
Desrame as árvores 4m acima do solo (para árvores com altura inferior a 8m
desrama-se a metade inferior (50%) da árvore);
As árvores e arbustos devem estar distanciados 5m dos edifícios e será de evitar
a projeção das copas das árvores sobre o telhado.

O que é uma queima?
É uma técnica de gestão de combustíveis que utiliza o fogo para eliminar sobrantes de
exploração florestal, sobras da exploração agrícola, assim como sobras provenientes da
gestão de combustíveis, convenientemente cortados e empilhados.

O que é uma queimada?
É uma técnica de gestão de combustíveis que utiliza o fogo para renovação de
pastagens, eliminação de restolho e ainda, para eliminar sobrantes de exploração,
cortados, mas não empilhados.
O que é o período crítico?
É o período durante o qual vigoram medidas e ações especiais de prevenção contra
incêndios florestais, por força de circunstâncias meteorológicas excecionais (calor
extremo e seca). Por norma, vigora, entre 1 de julho e 30 de setembro, contudo
anualmente é promulgada uma Portaria a determinar o período crítico.
O que não se pode fazer durante o período crítico?


Realizar queimas de qualquer tipo de sobrantes;



Realizar fogueiras para recreio ou lazer e para confeção de alimentos, bem como
utilizar equipamentos de queima e de combustão destinados à iluminação ou à
confeção de alimentos;
Realizar queimadas;




Lançamento de balões com mecha acesa e de qualquer tipo de foguetes, exceto o
lançamento de fogo-de-artifício e outros artefactos pirotécnicos, que não os
anteriores, devidamente autorizado pela câmara municipal.

O que fazer se avistar um potencial foco de incêndio florestal?
Se avistar um foco de incêndio florestal, queima ou queimada descontrolados, contacte
de imediato os Bombeiros ou as Forças de Segurança (GNR ou PSP), utilizando para o
efeito o Número Nacional de Emergência 112.

Reduza a vulnerabilidade da sua casa
1. Num raio de 10m da sua casa evite a plantação de vegetação mais inflamável e
que seque com facilidade. Faça a manutenção dos relvados evitando que
cresçam demasiado. Evite as sebes com uma única espécie e que acumulem
muito material lenhoso seco no seu interior ou cujas folhas/ramos contenham
óleos ou resinas, bem como as cercas feitas com materiais combustíveis, tais
como o caniço e urze seca.
2. Verifique se o sistema de rega e as ligações das mangueiras às tomadas de
água estão operacionais.
3. O telhado é das zonas mais vulneráveis da casa. Remova as ervas secas,
folhas mortas, caruma dos pinheiros, ramos e musgos que se encontrem na
cobertura dos edifícios, caleiras/algerozes e passadiços de madeira.
4. Coloque uma rede de retenção de fagulhas nas chaminés da edificação, com
uma malha de 0,5cm a 1cm. Proteja as portas e as janelas de vidro da sua casa
com precianas ou portadas. Use vidros duplos e temperados e priorize as janelas
de correr.
5. Mantenha o acesso à sua casa transitável, limpo e desobstruído e, se possível,
crie uma zona que permita a inversão de marcha.
6. Mantenha uma lista atualizada dos contatos de emergência.

Faixa de Proteção em edifícios isolados
Redução de matos e arvoredo num raio de 50m





A faixa de proteção é medida a partir da parede exterior da edificação;
As copas das árvores devem distanciar entre si, no mínimo 4m;
Desrame as árvores 4m acima do solo (para árvores com altura inferior a 8m
desrama-se a metade inferior (50%) da árvore);



As árvores e arbustos devem estar distanciados 5m dos edifícios e será de evitar
a projeção das copas das árvores sobre o telhado.

Reduza a vulnerabilidade da sua casa
1. Vista roupa larga de algodão (evite tecidos sintéticos) de modo a tapar os
braços e as pernas e use calçado fechado. Evite a exposição aos fumos e tape
a boca e o nariz com um pano húmido.
2. Feche todas as portas de casa para o exterior e das divisões interiores, bem
como todas janelas e outras aberturas (grelhas de ventilação, etc.). Desligue os
mecanismos automáticos de abertura de portas e portões. Coloque toalhas
molhadas enroladas por baixo das portas e janelas. Qualquer fresta aberta pode
ser fatal para a entrada do incendio em casa.
3. Desligue as válvulas de gás. Afaste o material combustível que está junto às
janelas (cortinas, sofás, etc.) e retire o mobiliário de jardim, lonas e lenhas que
estejam nos alpendres ou junto à sua casa.
4. Regue a envolvente à sua casa. Caso tenha sistema de rega, ligue-o. Reúna
baldes de água dentro de casa. Caso surja um foco de incendio elimine-o de
imediato com água, terra ou ramas.
5. Tenha o veiculo preparado para uma saída de emergência. Mantenha-se em
casa e siga as orientações das autoridades.
6. Após a passagem do incendio verifique se não existem pequenos focos de fumo
junto às portas, janelas, telhados, chaminés e algerozes. Mantenha-se vigilante
durante os dias seguintes.

GESTÃO DA VEGETAÇÃO À VOLTA DAS EDIFICAÇÕES, A MELHOR PROTEÇÃO
CONTRA OS INCÊNCIOS FLORESTAIS!

QUEIMAS e QUEIMADAS
O que é uma queima?
Uso do fogo para a eliminação de
sobrantes de exploração florestal ou
agrícola como podas de vinhas,
oliveiras, entre outros, cortados e
amontoados.

O que é uma queimada?
Uso de fogo para renovação de
pastagens ou eliminação de restolhos e
ainda para eliminação de sobrantes de
exploração florestal ou agrícola, cortados
e não amontoados.

Durante o período crítico É PROIBIDO fazer queimas e queimadas
FORA DO PERIODO CRITICO só pode
fazer queimas, se o risco de incêndio for
inferior a ELEVADO.

FORA DO PERIODO CRITICO só pode
fazer queimadas, se o risco de incêndio
for inferior a MODERADO.

Antes de Iniciar uma QUEIMA informe-se
sobre o Índice de Risco de Incêndio
Florestal para garantir que não há
proibição.

Para a realização de QUEIMADAS É
OBRIGATÓRIO A AUTORIZAÇÃO DA
RESPETIVA câmara municipal ou junta
de freguesia.
Sem acompanhamento técnico adequado
(técnico credenciado em fogo controlado,
equipa de sapadores florestais ou
bombeiros) a realização de queimadas é
considerada uso de fogo intencional.

Como fazer uma QUEIMA em segurança:

Quando Fazer uma QUEIMA

1. Ligue aos Bombeiros ou para o
Serviço Municipal de Proteção Civil
2. Escolha dias nublados e húmidos
3. Leve consigo o telemóvel para dar
o alerta em caso de incêndio
4. Faça a queima acompanhado

1. É proibido fazer queimas durante
o Período Critico e nos dias de
risco MUITO ELEVADO ou
MÁXIMO
2. Não queime com tempo quente e
seco, ou com vento

Como fazer uma QUEIMA em segurança
1. Afaste o amontoado de sobrantes a queimar de pastos, silvados, matos ou
arvores;
2. Abra uma faixa de limpeza sem vegetação à volta dos sobrantes a queimar;
3. Molhe a faixa de limpeza antes de iniciar a queima;
4. Tenha um recipiente com água ou mangueira junto ao local;
5. Faça vários montes de pequena dimensão em vez de amontoados grandes.
6. Queime os sobrantes pouco a pouco;
7. Mantenha-se vigilante;
8. Se saltar alguma faúlha apague de imediato;
9. Se a queima ficar descontrolada, mantenha-se em segurança e ligue 112.
Como Apagar uma QUEIMA
1. Queime até ficarem apenas as cinzas; revire os sobrantes queimados para
ver se ainda existem pequenas chamas;
2. Apague molhando o local ou tirando terra para cima;
3. Antes de abandonar o local assegure-se que não existe fumo a sair das
cinzas.

