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Barreiro - Ação de fogo controlado na Mata da Machada
Na próxima segunda-feira pelas 13h30 vai ser realizada numa zona
restrita

Dois hectares de terrenos da Mata da Machada irão ser alvo de uma ação de fogo controlado, no âmbito
do projeto Life Biodiscoveries, estando acauteladas todas as condições de segurança necessárias para o
efeito.
Na próxima segunda-feira, pelas 13h30, vai ser realizada uma ação de fogo controlado numa zona restrita
e na Mata da Machada para combater as espécies invasoras, particularmente as acácias, que ameaçam a
biodiversidade autóctone deste espaço.
O vereador responsável, Bruno Vitorino, explica que o objetivo desta ação “irá obrigar as sementes de
acácia a germinar, como fariam sempre após um fogo, de modo a diminuir o número de sementes viáveis
no solo. As acácias que daqui nasçam serão, depois, arrancadas. Será, portanto, mais uma forma de fazer
o controlo desta espécie invasora”.
Esta queima é feita com a autorização do ICNF e terá a presença desta entidade, dos bombeiros e do
Gabinete Técnico Florestal da Câmara Municipal do Barreiro, garantindo desta forma que estarão
asseguradas todas as questões de segurança necessárias à realização desta ação.
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