Faça queimas em casa com segurança

Queima
ao ar livre

O que é a queima ao
ar livre? Por que é
importante entendê-la?
Preciso de autorização
da prefeitura?
Este guia prático ajudará
a responder todas as suas
perguntas, mantendo você e sua
família em segurança!
O que é a queima ao ar livre?
Queima ao ar livre significa colocar fogo
em algo a céu aberto. Cada cidade possui
suas próprias normas determinando como
realizar esse tipo de atividade. A queima ao ar
livre é permitida em Mississauga, mas antes de
acender fogos, verifique se está seguindo as
regras descritas na Lei Municipal nº 140-18 sobre
Queima ao Ar Livre da Cidade de Mississauga
e saiba se precisa solicitar uma autorização.

Preciso de autorização para
aparelhos a gás?
Aparelhos de uso externo que estejam em
conformidade com a Technical Standards
and Safety Act, 2000 (Lei de Segurança e
Normas Técnicas de 2000) e que utilizem gás
(como gás propano e gás natural) não
precisam de autorização, segundo o Código
de Incêndios de Ontário, O. Reg. 213/07.
Residentes devem seguir as instruções de
montagem, instalação e utilização fornecidas
pelo fabricante.

Quando preciso de autorização?
Pode ser complicado saber quando
pedir a autorização de queima ao ar livre
Abaixo estão algumas dicas úteis sobre a
obrigatoriedade da autorização.

Autorização necessária
Você precisará de autorização sempre que a
queima não se tratar de fogos para cozinhar,
lareiras externas, aparelhos para uso externo,
fogueiras ao ar livre e casas de defumação.

Autorização não necessária
Não é preciso obter autorização nos casos de
lareiras externas, aparelhos para uso externo,
fogueiras ao ar livre, casas de fumaça e fogo
para cozinhar.

Como obter uma autorização?
A autorização para queimas ao ar livre
pode ser obtida junto ao escritório de
Prevenção de Incêndios de Mississauga pelo
telefone de nº 905-896-5908 ou pelo e-mail
fire.prevention@mississauga.ca. Para obter
a licença, é necessário pagar uma taxa.

Autorizações de queima:
Após obter a autorização, tenha sempre uma
cópia dela em mãos. A queima ao ar livre
é permitida entre o nascer e o pôr do sol
(à luz do dia) se:
• ela não criar um incômodo
• não houver alerta de smog em vigor
• o fogo for supervisionado constantemente
• você possuir os recursos para apagar o fogo
(p. ex., mangueira, extintor de incêndio)
• o fogo ficar a mais de 50 metros (146 pés)
de toda estrutura, demarcação de terras,
estrada, fiação elétrica e demais elementos
combustíveis (p. ex., árvore)
• coberturas de solo com natureza
combustível (p. ex., grama) estiverem,
no mínimo, a 5 (cinco) metros de distância
• o dia não tiver ventos fortes
(abaixo de 24 km/h)
• tiver área menor do que 1 (um)
metro quadrado
• não exceder 1 (um) metro de altura

Aparelhos de fabricação para uso
externo e fogo para cozinhar
Aparelhos fabricados para serem utilizados ao
ar livre e as fogueiras para cozinhar de tamanho
pequeno e em espaço confinado podem ser
utilizados e feitas sem autorização entre o
nascer do sol e as 23:00 se:
• não criarem um incômodo
• não houver alerta de smog em vigor
• o fogo for supervisionado de perto a todo
momento, e depois for totalmente extinto
• houver uma maneira de apagar o fogo
(p. ex., extintor de incêndio, mangueira)
• o fogo estiver localizado a no mínimo
5 (cinco) metros de toda estrutura,
demarcação de terras, estrada, fiação
elétrica e demais elementos combustíveis
(p. ex., árvores)

Aparelhos de fabricação para
uso externo devem:
• ser colocados sobre
uma superfície não
combustível (p. ex.,
pedra, concreto)
mais ampla do que
a área utilizada, com
dimensões no mínimo
iguais à altura da
unidade

Fogos para cozinhar devem:
• ser pequenos e feitos em espaço confinado
• ser usados para cozinhar alimentos em
grelhas, churrasqueiras ou espetos
• ser proporcionais ao tipo e à quantidade de
alimentos a serem preparados
• ocorrer apenas na ausência de ventos fortes
(abaixo de 24 km/h)

Multas e fiscalização
O corpo de bombeiros pode extinguir
os fogos que:
• não forem compatíveis com a lei municipal
de queima ao ar livre
• causarem incômodos
• após inspeção dos bombeiros, forem
considerados perigosos

Faça queimas em casa com segurança

O Chefe de Bombeiros pode
revogar sua autorização
caso você não cumpra com
suas obrigações ou com as
disposições da lei municipal
de queima ao ar livre.
Se violar a lei municipal, você
pode vir a ser multado em até
$ 5.000. Se violar o Código
de Incêndios de Ontário por
queimas ao ar livre, você poderá
ser multado em até $ 50.000.

Dúvidas? Fale conosco
Serviços de Emergência
e Incêndios de Mississauga
Divisão de Prevenção de Incêndios
905-896-5908
mississauga.ca
fire.prevention@mississauga.ca

