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Estratégia contra os
fogos é pouco eficaz
Especialista defende que imposição de uma data para limpeza das matas devia ter
sido antecedida de uma campanha educativa e de sensibilização que não foi feita.



Estratégia de prevenção
não é a mais adequada
Investigadora diz que o aviso do Governo para a limpeza das zonas envolventes
das casas é inédito e pecou por falta de campanhas de informação em tempo útil.
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As
comunidades devem ser

resistentes e resilientes ao

fogo e não "à prova de

fogo", um objetivo inviável.
«Deve-se compreender que o fogo faz

parte da dinâmica natural da vegeta-
ção e que há que aprender a viver
como fogo em vez de tentar eliminá-
lo». Esta é a tese que resulta de um
estudo desenvolvido nos Estados Uni-
dos e que contou com a participação
de Patrícia Alexandre, do Centro de
Estudos Florestais do Instituto Su-
perior de Agronomia.

A investigadora explica ao Destak

que «os programas de sensibilização e

de preparação para o fogo funcionam
melhor se forem pro-ativos em vez de
reatívos». Para a especialista em incên-

dios, a ideia de que se vai eliminar o fogo

da paisagem é incorreta. «O fogo é uma
realidade, devemos aprender a viver
com ele». Daí que a estratégia do Go-
verno seja questionável.

Patrícia Alexandre relembra que a
lei para a limpeza existe há anos e
nunca foi fiscalizada, além de que os

proprietários foram apanhados de
surpresa, embora exista um site do
Estado sobre o assunto. «Primeiro
educam-se as pessoas, depois dá-se

oportunidade para haver erros e tem-
po de ajuste e só depois então se pas-
sa às multas».

O risco da sua casa ser destruída
pelas chamas «deve ser minimizado
através da alteração das caracterís-
ticas do próprio edifício e da vegeta-
ção em redor», com atenção a arbus-
tos e ervas.

Materiais de construção mais resistentes e baixa densidade da vegetação ajudam a que as chamas não afetem as casas


