
As florestas representam um recurso natural renovável essencial ao Homem, a nível 
ambiental, económico, social e cultural, contribuindo para a qualidade de vida dos cidadãos. 
Nas últimas décadas tem-se assistido a uma crescente destruição das florestas portuguesas 
por diversas causas, principalmente devido aos incêndios, à desflorestação e também 
à proliferação das lixeiras clandestinas. Torna-se, por isso, cada vez mais necessário 
combater estas agressões e proteger o património paisagístico e a saúde pública.

Lixeira: um perigo para a natureza!
As lixeiras abandonadas nas matas potenciam o 
desencadeamento de incêndios e de outro tipo de catástrofes 
naturais. Os materiais que as constituem, nomeadamente o vidro, 
o papel e o metal, são comburentes que, em contacto com o ar e 

o calor, formam o trio perfeito para originar fogo. 

É urgente actuar, porque só assim teremos 
a certeza de estarmos a contribuir para a 
valorização dos espaços naturais, tornando-
os mais limpos e saudáveis. Desta forma, 
poderemos viver melhor nesta Terra já tão 
agredida.

- Não se aproxime e não deixe ninguém aproximar-se pois, 
corre o risco de ser contaminado;
- Verifique que não há nenhuma chama ou ponto de ignição 
junto da lixeira;
- Localize e identifique o local, registando fotograficamente o 
atentado à Natureza que identificou;
- Proteja-se utilizando uma máscara ou algo que filtre o ar 
que respira;
- Colabore e denuncie imediatamente estas situações às 
autoridades (Bombeiros, PSP, GNR).

Quais as medidas a tomar Quando se 
deparar com uma Lixeira cLandestina?

probLemas ambientais causados peLas Lixeiras cLandestinas na fLoresta: 

- Incêndios,  
- Destruição da fauna e da flora locais,
- Contaminação dos rios/ribeiros através da infiltração do lixiviado no solo,
- Libertação de gases tóxicos e contaminantes para a atmosfera,

- Limitação dos espaços de lazer na floresta, 
- Propagação de doenças,

- Mau cheiro para a vizinhança.



Lixeiras cLandestinas na fLoresta...

Imaginas como seria viver no meio do lixo? Não permitas que a nossa riqueza natural 
viva esta situação. Protege a FLORESTA, dá VIDA ao FUTURO… 
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