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O QUE FAZER:
1. Crie uma faixa de proteção de 50 metros à volta das edificações ou instalações

(habitações, estaleiros, armazéns, oficinas, fábricas ou outros equipamentos). Esta faixa 
de gestão de combustíveis é medida a partir da alvenaria exterior da edificação.

2. Crie uma faixa de proteção de 100 metros à volta de aglomerados populacionais
(10 ou mais casas), parques de campismo, parques industriais, plataformas de logística
e aterros sanitários.

COMO LIMPAR:
- Corte os ramos das árvores no mínimo 4 metros acima do solo caso tenham 8 metros ou mais

de altura ou até 50% da sua altura no caso de terem menos de 8 metros.

- Mantenha as árvores afastadas pelo menos 4 metros umas das outras. No caso 
de pinheiros-bravos e eucaliptos esta distância deverá ser de 10 metros.

- Corte árvores e arbustos a menos de 5 metros da edificação e impeça que os ramos 
se projetem sobre o telhado.

- Os arbustos não devem exceder os 50 centímetros de altura e as herbáceas os 20 centímetros.

- Crie uma faixa pavimentada a toda a volta dos edifícios existentes de 1 a 2 metros 
de largura (se possível).

- Remova de imediato os sobrantes após a limpeza. Não é permitido por lei deixá-los no local.

O PRAZO PARA A LIMPEZA DE TERRENOS FLORESTAIS TERMINA A 30 DE ABRIL.

SE É PROPRIETÁRIO DE UM TERRENO NÃO FLORESTAL

O QUE FAZER:
1. Corte a vegetação herbácea que exceda os 50 cm de altura, se esta ocupar mais de metade 

da superfície do terreno.

2. Corte a vegetação arbustiva caso apresente uma altura superior a 1 metro.

3. Efetue a poda das copas das árvores e arbustos do seu terreno que se encontram a invadir 
o espaço público.

4. Corte as ramagens e/ou árvores secas, por questões de segurança pública e fitossanidade.

SE É PROPRIETÁRIO DE UM TERRENO FLORESTAL


