
 

 
 

 

 

Atualização sobre a limpeza na sequência da tempestade de 21 de maio 

O que deve saber sobre remoção e substituição de árvores, e recolha de 
resíduos do quintal na Cidade de Brampton 

BRAMPTON, ON (25 de maio de 2022) – Os esforços de limpeza e reabilitação prosseguem 
em toda a cidade na sequência da tempestade de 21 de maio. 

Atualmente, os funcionários estão a visitar todos os locais onde foram danificadas árvores 
pertencentes à Cidade para tornar a área segura. 

Durante as próximas semanas, poderão existir restos de árvores nas avenidas, nos parques e 
espaços abertos, à medida que os riscos imediatos vão sendo resolvidos. 

Comunicar remoção de árvores ou danos em árvores  

Árvores pertencentes à Cidade 

A Cidade de Brampton realiza manutenção de árvores, incluindo poda e remoção de árvores 
localizadas em propriedades municipais, tais como parques e avenidas em frente às casas. 

Os residentes não estão autorizados a remover ou danificar árvores da Cidade.  

Os pedidos para remoção de árvores são primeiro inspecionados: 

• As inspeções são realizadas aproximadamente num prazo de 90 dias a partir do pedido 
inicial 

• Os funcionários do setor florestal penduram um aviso em formato de árvore na porta 
para informar que a inspeção foi concluída  

• O trabalho necessário será programado após a inspeção 

As denúncias de remoção de árvores ou danos em árvores sem uma autorização são 
investigadas pelos Departamentos de Parques e Silvicultura e de Aplicação da Lei (Parks & 
Forestry and By-Law Enforcement Departments).  

Para comunicar situações que envolvam ramos de árvores municipais caídos, árvores ou 
detritos, submeta a sua denúncia online em www.311brampton.ca, na aplicação móvel 311 ou 
por telefone através do 311. 

Remoção de árvores privadas 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.311brampton.ca%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C35a0ca58cf0d432263cb08da3e99fc76%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637891128332090107%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lejK2aKeduiDjLRXpGtBi0JMOn%2BDlYX953yGG%2FSLAIE%3D&reserved=0


 

 

Enquanto proprietário de uma propriedade pode remover árvores pertencentes à sua 
propriedade privada, mas pode necessitar de uma autorização, de acordo com a Lei de 
Preservação de Árvores (Tree Preservation By-Law). 

Entre os exemplos em que é necessário possuir uma autorização incluem-se: 

• Se uma árvore estiver situada a dois metros de um edifício habitado 
• Árvores com um diâmetro inferior a 30 centímetros, com uma altura de 1,37 metro a 

partir do solo 
• Se uma árvore danificada necessitar de uma intervenção urgente 

Solicitar árvores novas/a substituição de árvores pertencentes à Cidade 

A Cidade de Brampton realiza manutenção de árvores, incluindo substituições de árvores, para 
árvores localizadas em propriedades municipais, tais como parques e avenidas em frente às 
casas. 

Os membros do público não têm autorização para realizar qualquer trabalho, incluindo 
desbaste, nas árvores pertencentes à Cidade. 

Quando os residentes apresentam um pedido relativo a árvores, realizam-se os passos 
seguintes: 

• Será realizada uma inspeção de árvores aproximadamente no prazo de 90 dias a partir 
do pedido inicial 

• O Inspetor deixará um «Aviso em formato de árvore» pendurado na sua porta para 
informá-lo de que a inspeção foi concluída 

• A realização do trabalho necessário será programada 
• O pessoal do setor florestal poderá pintar uma marcação na berma para indicar a 

localização aproximada da futura plantação de árvores 
• Os novos pedidos de plantação de árvores são programados para o ano civil seguinte e 

realizam-se entre junho e dezembro, consoante as condições meteorológicas 
• As seleções das árvores são determinadas por Arboristas certificados com base naquilo 

que for mais adequado para a área 

Para solicitar árvores novas/substituição de árvores, submeta o seu pedido online em 
www.311brampton.ca, na aplicação móvel 311 ou por telefone para o 311.  

Recolha de resíduos do quintal pela Região de Peel (Region of Peel) 

A recolha de resíduos dos quintais de residências, incluindo cortes e ramos de árvores, é da 
responsabilidade da Região de Peel (Region of Peel). 

Quando eliminar resíduos do quintal, tenha em consideração as regras seguintes: 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Bylaws/All%20Bylaws/Trees.pdf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.311brampton.ca%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C35a0ca58cf0d432263cb08da3e99fc76%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637891128332090107%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lejK2aKeduiDjLRXpGtBi0JMOn%2BDlYX953yGG%2FSLAIE%3D&reserved=0


 

 
 

 

 

• Os recipientes com resíduos do quintal devem estar etiquetados e abertos, ser rígidos e 
reutilizáveis. Se receber uma coleção de contentores, pode usar a sua antiga caixa azul 
ou cinzenta para os resíduos do seu quintal. 

• Ate firmemente os resíduos de vegetação em fardos até 1,2 m (4 ft) de comprimento e 
76 cm (30 in) de largura. Os fardos com esses resíduos não podem pesar mais do que 
20 kg (44 lb). Os resíduos de vegetação e as aparas de árvores devem ter um diâmetro 
de 10 cm (4 in) para serem recolhidos na berma. 

• Serão apenas recolhidos os sacos de papel castanho Kraft contendo resíduos do 
quintal. Não se aceitam sacos de plástico. 

• Para que possa ser recolhido, um saco ou recipiente repleto de resíduos do quintal deve 
pesar menos de 20 kg (44 lbs). 

• Deixe um espaço livre de, pelo menos, 1 m (3 ft), entre os resíduos do seu quintal e os 
seus contentores do lixo. 

Os resíduos dos quintais de residências que não cumpram estas diretrizes são aceites nos 
Centros de Reciclagem da Comunidade Peel [Peel Community Recycling Centres (CRCs)], 
durante todo o ano mediante o pagamento de uma taxa. 

Para mais detalhes sobre a recolha de resíduos, visite aqui o website (website here) da Região 
de Peel (Region of Peel). 
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CONTACTO DE IMPRENSA 
Meios de Comunicação Social Multiculturais 
da Cidade de Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fwaste%2Fcommunity-recycling-centres&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C35a0ca58cf0d432263cb08da3e99fc76%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637891128332090107%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gzcBeUuLL0lyS4%2BJ0oMQo7lVXshbKGW3ylmJkLN4H5M%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fscripts%2Fwaste%2Fhow-to-sort-your-waste.pl%3Faction%3Dcategory%26query%3DYard%2520Waste&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C35a0ca58cf0d432263cb08da3e99fc76%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637891128332090107%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9Gj3VJlzsc65M8soC5AUpaPZao7FB7UwbqYUCpBKUfQ%3D&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

