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Resumo 

 

A arborização urbana, além dos aspectos estéticos que proporciona, desempenha 

importantes funções de protecção e bem-estar para o Homem. Contudo, as árvores 

possuem particularidades próprias e estão sujeitas a acções externas podendo entrar 

em conflito com as actividades humanas. 

Assim este trabalho teve como objetivo a elaboração de um processo de inventariação 

arbóreo, resultando num relatório no qual se encontrassem identificadas as potenciais 

intervenções necessárias de realizar sobre o arvoredo da Escola Secundária de Pombal 

e que permitisse à Parque Escolar. E.P.E. uma adequada e eficaz gestão do património 

arbóreo da referida escola, maximizando os benefícios da arborização e diminuindo os 

seus inconvenientes. 

Alguns aspectos analisados no processo de inventariação foram a caracterização da 

área; a caracterização da árvore onde se observou a biometria, a sanidade e a análise 

de risco; e as intervenções na árvore. 

 

 

 

Palavras-chave: Silvicultura Urbana, Monitorização, Biometria, Sanidade, Análise de 

Risco. 
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Abstract 

 

More than aesthetic effects, urban trees can provide to human populations important 

functions of protection and well being. However, trees have particularities themselves 

and under effects of external factors can be inopportune to human activities. 

The purpose of this study was to performance an inventory process of all trees presents 

at Escola Secundária de Pombal, giving a report where safety measures were specified, 

which permit to Parque Escolar E.P.E. an efficient management of school trees, 

increase benefits of trees and reduce their inconvenient. 

During the inventory process of trees, information like area characterization, tree 

characterization (biometry, trees health and risk assessment) and interventions on trees 

were analysed. 

 

 

Key-words: Urban Forestry, Monitoring, Biometry, Tree Health, Risk Assessment. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 
É notório o esforço desenvolvido no decorrer dos últimos anos por parte da Parque 

Escolar, E.P.E. no sentido de incrementar a segurança dos alunos nos diversos 

estabelecimentos escolares. Em resultado desse empenho a comunidade académica 

e respetivas famílias podem assim não só usufruir de uma estrutura verde mais 

consistente e diversificada mas sobretudo mais segura. 

 
A sustentabilidade da floresta urbana é fundamentada no conhecimento acerca dos 

benefícios e inconvenientes da arborização urbana, em inventários do património 

arbóreo e em processos de gestão global e flexíveis adaptados ao desenvolvimento da 

estrutura arbórea (HARRIS, 2004). 

 
Neste sentido, o objetivo do presente trabalho realizado por solicitação da empresa 

VEOLIA Portugal, S.A. passa pela elaboração de um inventário do arvoredo da Escola 

Secundária de Pombal, permitindo assim não só conhecer a atual situação sanitária e 

de estabilidade biomecânica do património arbóreo, mas também possibilitar a sua 

monitorização, permitindo à entidade gestora dos espaços verdes escolares uma 

adequada e eficaz gestão das referidas áreas no sentido de maximizar os benefícios 

da arborização urbana e simultaneamente diminuir os seus inconvenientes. 
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2. A ARBORIZAÇÃO URBANA 

 

 
As árvores não são apenas seres vivos dotados de uma extraordinária beleza 

enquanto estruturas individuais, como conferem no seu conjunto uma enorme 

harmonia ao espaço envolvente. Paralelamente a estes aspectos, as árvores no 

espaço urbano apresentam, de uma forma mais ou menos directa, diversas mais 

valias para o Homem. 

 
Contudo, estes elaborados sistemas biológicos possuem particularidades próprias que 

os caracterizam e estão sujeitos a acções externas podendo causar interferências com 

as actividades humanas. 

2.1. Benefícios da Arborização Urbana 

Para além dos aspectos estéticos que proporcionam, as árvores desempenham 

importantes funções de protecção e bem-estar às populações humanas. Contudo, só o 

aprofundado conhecimento sobre a morfologia e biologia das diferentes espécies 

arbóreas permite beneficiar e maximizar estas mais valias. 
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Figura 1 - Efeitos da arborização urbana sobre 
o clima local. 

Transpiração 
(Diminuição da Temperatura; 

Aumento da Humidade relativa) 

Quebra vento 
(Redução velocidade do vento) 

Intercepção da Radiação 
(Diminuição da Temperatura) 

2.1.1. Microclima 

A nivel local o clima encontra-se sujeito a 

alterações promovidas pela presença de árvores. 

A figura 1 ilustra as diversas modificações 

induzidas pela vegetação arbórea. 

 

Os edifícios, mobiliário urbano, pavimento, 

veículos, etc absorvem energia térmica que 

posteriormente irradiam. SCOTT et al. (1999) 

demonstraram que espaços arborizados 

apresentam menor temperatura atmosférica e 

irradiação relativamente a espaços não 

arborizados, pelo efeito directo das copas ao 

interceptarem as radiações térmicas que noutras condições alcançariam as referidas 

estruturas e posteriormente seriam irradiadas aumentando a temperatura em seu 

redor. Também a evaporação de água, através da transpiração das plantas, apresenta 

um efeito de diminuição da temperatura, com especial importância em climas secos ou 

nas estações quentes. McPHERSON & SIMPSON (1999) referem que a temperatura 

em pleno dia sob o coberto arbóreo é em média mais baixa 1 ºC a 2 ºC 

comparativamente a superfícies desarborizadas. 

 
Para além da diminuição da temperatura, a transpiração das plantas contribui ainda 

para o aumento da taxa de humidade relativa. Segundo BERNARTZKY (1978), uma 

faixa com 50 a 100 m de largura proporciona, no Verão, um aumento da humidade 

relativa de 5 %. 

 
Um conjunto de árvores forma uma estrutura que constitui um obstáculo à progressão 

dos ventos até determinada altitude acima do solo, facto pelo qual pode ser 

considerado como benéfico o efeito de redução da velocidade do vento. 
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2.1.2. Qualidade do Ar 

A poluição atmosférica é uma consequência das 

actividades humanas, com especial impacto nos 

grandes centros populacionais e/ou industriais. 

 
As emissões gasosas poluentes, nomeadamente 

dióxido de carbono (CO2), dióxido de enxofre 

(SO2) e hidrocarbonetos, são absorvidas pelas 

árvores, que através de processos fotossintéticos 

libertam oxigénio (O2) (McPHERSON, 2004) 

(Figura 2). 

 
A relação entre as elevadas temperaturas e a 

dispersão de partículas poluentes é sobejamente 

conhecida. A presença de árvores, pela diminuição da temperatura, reduz as 

partículas poluentes emitidas. Segundo BERNARTZKY (1978) em áreas arborizadas 

ou ajardinadas ocorre uma diminuição entre 40 a 50 % destas partículas em 

suspensão face a áreas desprovidas de vegetação. 

 
Em espaços escolares a presença de um conjunto arbóreo composto por espécies de 

folha persistente, comporta-se como uma barreira ao diminuir a dispersão pelo vento 

das partículas poluentes, sobretudo no Inverno, como demonstra a figura 2. 

 

2.1.3. Regime Hídrico 

O papel que a arborização desempenha na 

regularização de caudais, com consequências na 

frequência de cheias, faz-se sentir a vários níveis. 

 
Segundo McPHERSON (2004) a superfície do 

tronco e ramos, a textura, a densidade e volume 

da copa bem como a caducidade da espécie são 

características que influem na precipitação 

interceptada pelas árvores antes de atingir o solo. 

(U.S.D.A. Forest Service, s/ data) refere que 100 

árvores maturas interceptam cerca de 378500 

litros de chuva por ano nas suas copas (Figura 3). 

Figura 2 - Efeitos da arborização urbana sobre 
a poluição atmosférica. 

Emissões poluentes 
(CO2; SO2; HC; …) 

O2 

Quebra vento 
(Diminuição dispersão 

de particulas poluentes) 

Figura 3 - Precipitação interceptada por folhas 
de Liquidambar styraciflua. 
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Da precipitação retida uma parte é precipitada menos violentamente no solo, 

reduzindo o escoamento assim como a sua velocidade, e influenciando a jusante a 

ocorrência de cheias. A restante precipitação interceptada é evaporada para a 

atmosfera evitando assim a sua acumulação no solo. 

 

2.1.4. Biodiversidade 

Os espaços arborizados contribuem fortemente 

para a biodiversidade pela quantidade e 

diversidade de seres que lhes estão associadas. 

 
A associação entre árvores e outras plantas 

promove a existência de alimento e abrigo para 

uma grande variedade de aves (Figura 4), répteis 

e pequenos mamíferos. A arborização promove 

condições ambientais que possibilitam o 

desenvolvimento de certas espécies vegetais que 

de outro modo não estariam representadas. 

 
Onde quer que existam árvores, a vida selvagem 

(animais e plantas) encontra condições para o desenvolvimento das suas populações. O 

valor monetário da biodiversidade é incalculável, mas é sabido que residentes e 

visitantes de determinada comunidade a apreciam e dela desfrutam (U.S.D.A. Forest 

Service, s/ data). 

 

2.1.5. Saúde Pública 

Para além dos benefícios que as árvores exercem 

sobre a saúde humana com repercussões mais 

directas (qualidade do ar), existem outros que 

através do bem-estar que proporcionam exercem 

efeitos positivos sobre a saúde humana. 

 
A grande perturbação das populações modernas, 

o stress, pode ser atenuado pela presença de 

paisagens mais naturais recorrendo à 

arborização. U.S.D.A. Forest Service (s/ data) 

Figura 4 - Macho de Papa-figos (Oriolus 
oriolus) em parque urbano. 

Figura 5 - Enquadramento paisagístico de uma 
unidade hospitalar. 
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refere que estudos desenvolvidos demonstraram que, através do efeito psicológico, 

pacientes e crianças com deficiências comportamentais apresentam resultados mais 

favoráveis quando em proximidade com ambientes mais naturais (Figura 5). 

 

2.1.6. Aspectos Sócio-culturais 

A privacidade e a tranquilidade são duas 

condições muito solicitadas pelas populações 

humanas actuais. 

 
A presença de cortinas arbóreas em redor de 

casas ou zonas habitacionais e ao longo de ruas 

e avenidas assume um papel essencial na 

privacidade humana ao ocultar o seu quotidiano 

como demonstra a figura 6. 

 
Além da privacidade, estes conjuntos arbóreos 

oferecem ainda panoramas mais agradáveis em 

detrimento de paisagens mais urbanizadas ou 

mesmo mais degradadas. A absorção de ondas sonoras pelas árvores, especialmente 

de copa densa e folhagem persistente (BERNARTZKY, 1978), é condição fundamental 

para a sua inclusão em locais que se pretendam relaxantes, onde é privilegiada a 

ausência de ruído, nomeadamente recintos escolares. 

 

2.1.7. Aspectos Sócio-económicos 

As áreas arborizadas, sejam vias públicas, zonas 

comerciais ou de recreio, proporcionam às 

populações, quer directa quer indirectamente, 

uma série de mais valias a nível sócio-económico. 

 
Em climas ou em estações quentes a arborização 

com espécies de folha caduca proporciona 

temperaturas mais baixas no Verão pelo efeito de 

sombra conjugado com a evaporação de água que 

as árvores promovem, permitindo porém a 

solarização das habitações no Inverno 

Figura 6 - Cortina arbórea constituída por 
Liquidambar styraciflua. 

Figura 7 - Parque de merendas numa área de 
recreio. 
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(McPHERSON, 2004). Ainda segundo o mesmo autor a implementação de sebes, 

recorrendo a coníferas, estabelece um obstáculo à progressão do vento resguardando 

as habitações do arrefecimento provocado por este. Através deste tipo de arborização é 

possível, segundo U.S.D.A. Forest Service (s/ data), a redução em aproximadamente 30 

% do consumo energético relacionado com a climatização de edifícios. 

 
As cidades com património arbóreo significativo, quer seja em vias públicas, zonas 

comerciais ou de recreio (Figura 7), são mais atractivas quer para visitantes quer para 

a permanência dos residentes. As consequentes contrapartidas económicas passam 

pelo investimento directo de visitantes e residentes, mas também pela diminuição de 

despesas de deslocação dos residentes e diminuição da poluição atmosférica.  

 
Pelas potencialidades anteriormente referidas, mas sobretudo pelo seu valor estético, a 

presença de árvores em áreas urbanas aumenta o valor comercial destas superfícies. 

2.2. Inconvenientes da Arborização Urbana 

Conforme referido, a arborização urbana não proporciona apenas aspectos benéficos, 

apresentando também contrapartidas de carácter negativo em diversos domínios. 

 
A esmagadora maioria dos problemas com que se deparam as populações humanas 

são provenientes de uma incorrecta selecção de espécies. De modo a minimizar a 

ocorrência de situações incómodas, são descritos de seguida os principais domínios 

em que se registam inconvenientes para o Homem. 

 

2.2.1. Qualidade do Ar 

Não obstante o vasto leque de mais-valias que a 

arborização urbana proporciona relativamente à 

beneficiação da qualidade do ar, as árvores podem 

interferir de forma adversa na qualidade do ar. 

 
Os processos fisiológicos desenvolvidos pelas 

árvores libertam para a atmosfera compostos 

orgânicos (monoterpénicos e isoterpénicos) que 

contribuem para a formação de ozono (O3) 

(McPHERSON, 2004), conforme ilustra a figura 8. 

Figura 8 - Efeitos da arborização urbana sobre 
o a qualidade do ar. 

Comp. orgânicos voláteis 
-monoterpénicos, isoterpénicos- 

(Formação O3) 
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Figura 9 - Obstrução de colector pluvial 
causada por folhagem. 

2.2.2. Regime hídrico 

A influência da arborização nos caudais, com 

consequências na frequência de cheias, faz-se 

sentir a vários níveis, conforme anteriormente 

referido. 

 
As espécies arbóreas, nomeadamente as 

caducifólias pela queda de ramos e pela 

característica perda de folhagem, apresentam 

aspectos negativos relacionados com a obstrução 

de linhas de água e/ou de colectores de águas 

pluviais (Figura 9) estando na origem de 

inundações de natureza urbana. 

 

2.2.3. Biodiversidade 

À ideia de que a presença de árvores promove a biodiversidade, pode-se associar um 

conceito antagónico, no que diz respeito às espécies vegetais, se não houver um 

conhecimento detalhado das espécies e uma cuidadosa selecção das mesmas. 

 
Algumas espécies vegetais segregam substâncias químicas que influenciam o 

crescimento de outras plantas na sua proximidade e que se designam por substâncias 

alelopáticas criando um efeito de alelopatia. O quadro 1 apresenta uma listagem das 

espécies com características alelopáticas mais utilizadas em Portugal. 

 
Quadro 1 - Espécies com características alelopáticas mais utilizadas em Portugal (R - Raiz; T/R - Tronco e Ramos; F - 
Folhas; S/F - Sementes e Frutos) (Adap. CODER,  1999). 

Nome científico 
Órgãos secretores 

Nome científico 
Órgãos secretores 

R T/R F S/F R T/R F S/F 

          Acacia spp.     Gingko biloba     

          Acer negundo     Gleditsia triacanthos     

          Acer platanoides     Juglans nigra     

          Acer pseudoplatanus     Platanus hybrida     

          Aesculus spp.     Populus spp.     

          Ailanthus altissima     Quercus robur     

          Crataegus spp.     Quercus rubra     

          Cupressus macrocarpa     Robinia pseudoacacia     

          Eucaliptus spp.     Tilia americana     

          Fraxinus excelsior     Tilia cordata     
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2.2.4. Saúde Pública 

Se pelo efeito psicológico a presença de árvores incrementa o bem-estar das 

populações humanas, pelos aspectos biológicos, físicos ou químicos determinadas 

espécies vegetais são passíveis de causar perturbações ao nível da saúde pública. 

 
O polén bem como as sementes de algumas espécies provocam sensações alergénicas 

respiratórias e/ou cutâneas. Outras espécies vegetais, por serem hospedeiros de pragas 

com características urticantes, constituem indiretamente uma adversidade em em 

ambiente escolar. Entre estas espécies destacam-se as dos géneros Pinus spp., Cedrus 

spp.e Casuarina spp. hospedeiras da praga Processionária-do-pinheiro (Thaumetopoea 

pityocampa Schiff.) ou as do género Quercus spp. hospedeiras das pragas Lagarta-do-

sobreiro (Porthetria díspar L.) e Portésia (Euproctis chrysorrhoea L.) 

 
Algumas plantas possuem mecanismos de defesa nomeadamente tecidos vegetais 

providos de espinhos, o que pode dar origem a lesões mais ou menos graves aquando 

do contacto directo do Homem com a espécie arbórea em causa. 

 
À semelhança das espécies anteriormente referidas, outras adoptaram estratégias 

defensivas segregando substâncias tóxicas. Estas substâncias podem estar presentes 

nas folhas, nas flores ou mesmos nos frutos. A selecção destas espécies assume 

especial relevância quando se pretende arborizar locais frequentados por crianças. No 

quadro 2 encontram-se representadas as principais espécies ornamentais usadas em 

Portugal e respectivas particularidades. 

 
Quadro 2 - Particularidades das principais espécies ornamentais usadas em Portugal (A - Alergogénica; E - 
Espinhos; T - Tóxica) (Adap. MICHAU, 1998 e ANÓNIMO, S/ data). 

Nome cientifico A E T Nome cientifico A E T 

        Acer negundo    Juglans nigra    

        Acer pseudoplatanus    Melia azedarach    

        Aesculus hippocastanum    Morus alba    

        Aesculus x carnea    Morus nigra    

        Alnus cordata    Olea europaea    

        Alnus glutinosa    Pinus spp.    

        Betula papyrifera    Platanus  hybrida    

        Betula pendula    Platanus orientalis    

        Castanea sativa    Populus alba    

        Citrus aurantium    Populus tremula    

        Citrus sinensis    Prunus spinosa    

        Crataegus monogyna    Robinia pseudoacacia    

        Elaeagnus angustifolia    Tília spp.    
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Figura 11 - Ocultação de sinalização rodoviária 
por Grevillea robusta. 

2.2.5. Resíduos Arbóreos 

A existência de determinadas espécies arbóreas 

com as respectivas particularidades biológicas é 

susceptível de originar inconvenientes em áreas 

frequentadas pelo Homem. 

 
O tipo de folhagem das árvores, caduca ou 

perene, constitui um factor da máxima relevância 

aquando da selecção de espécies para 

arborização urbana. Não obstante as vantagens 

das espécies de folha caduca, McPHERSON, et 

al. (1999) refere que a presença destas apresenta 

aspectos negativos relacionados com os custos 

de limpeza da via pública por parte das entidades responsáveis (Figura 10). 

 
As particularidades de algumas espécies arbóreas face à produção de exsudados, quer 

seja ao nível do tronco, da folhagem ou mesmo dos frutos, compreendem um leque de 

adversidades no ambiente urbano que se estendem desde o simples impacto visual 

negativo no pavimento até às reacções de deterioração de determinados materiais 

(LOHR, et al, 2004). Através da sua contribuição para a biodiversidade, nomeadamente 

da avifauna, e à semelhança dos exsudados, a presença de árvores apresenta 

incómodos para as actividades humanas relacionados com os excrementos animais. 

 

2.2.6. Interferências 

FABIÃO & SILVA (1999) referem que um 

incipiente conhecimento morfológico e biológico 

das espécies ornamentais, traduzindo-se numa 

selecção inadequada dos exemplares arbóreos a 

aplicar, conjugadas com outros factores inerentes 

ao meio urbano, que de seguida são expostos, 

resultam nas mais variadas perturbações para o 

normal quotidiano humano. 

 
A arborização em vias públicas destinadas ao 

tráfego pedonal, onde as suas dimensões são 

Figura 10 - Efeitos da arborização com 
espécies caducifólias. 
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geralmente reduzidas, ocorrem perturbações da circulação pedonal, com especial 

relevo para cidadãos portadores de deficiências motoras ou visuais, pela presença do 

obstáculo físico ou pela possível queda de ramos. A circulação rodoviária é igualmente 

afectada, quer seja pela presença do obstáculo físico, quer seja pela diminuição da 

visibilidade da faixa de rodagem ou ainda pela ocultação da sinalização rodoviária 

existente, conforme ilustra a figura 11. 

 
O desenvolvimento excessivo dos exemplares arbóreos nas proximidades das 

edificações tem repercussões nefastas sobre o bem-estar humano, nomeadamente 

conflitos físicos com a estrutura edificada, perca de visibilidade, obstrução de algerozes, 

entre outras. A arborização sob linhas de electricidade, linhas telefónicas ou 

equipamentos de iluminação, traduz-se em prejuízos sobre estas infra-estruturas 

(GUGGENONMOOS, 2003), nomeadamente pela sua ruptura e ofuscação 

respectivamente, com as respectivas contrariedades para o Homem. A presença e 

utilização de mobiliário urbano sob a árvore ou sob a projecção de queda desta (CODER, 

2000b), se não for convenientemente conduzida, pode representar um risco acrescido 

quer para os equipamentos quer para a integridade física dos seus utilizadores.  

 
A arborização em solos urbanos, onde geralmente a sua profundidade é reduzida, 

origina danos mais ou menos significativos ao nível de passeios, valetas e pavimento, 

conforme referem FABIÃO & SILVA (1999) e LESSER (2001). Amplamente 

vulgarizados nos nossos municípios, este tipo de estragos, para além de possuir um 

carácter progressivo e implicar elevados custos de reparação (McPHERSON, 2000), 

assume-se como um importante obstáculo à circulação, quer pedonal, com especiais 

implicações para munícipes portadores de deficiências motoras ou visuais, quer 

rodoviárias consoante a sua localização. 

 
A negligência sobre as condições existentes no subsolo proporciona uma série de 

conflitos de ordem física entre os sistemas radiculares e as infra-estruturas 

subterrâneas, tais como as redes de abastecimento de água, as redes de 

abastecimento de gás, as redes de distribuição de electricidade, as redes de 

distribuição de TV Cabo ou as redes de saneamento básico. Os resultados destas 

interferências traduzem-se em prejuízos nas infra-estruturas subterrâneas, 

nomeadamente pela sua ruptura e/ou obturação, com as respectivas contrapartidas 

para o Homem (MATTHECK, 2004). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

A metodologia proposta assentou numa solução integrada, fundamentada por uma 

equipa composta por técnicos com experiência relevante na temática em questão. A 

execução das tarefas em causa requereu um delineamento bastante cuidado das 

diversas fases do trabalho. Assim, a preparação das condições de trabalho, 

nomeadamente as referidas, assumiu-se como fator preponderante para o sucesso na 

realização das tarefas em apreço. 

 

Os trabalhos de campo para inspeção do arvoredo ocorreram no dia 03 de setembro 

de 2021. Numa primeira abordagem foi efetuado in loco o levantamento botânico dos 

exemplares arbóreos e arbustivos presentes na área definida para o efeito, assim 

como a caracterização do seu estado fitossanitário e de grau de risco e consequentes 

intervenções propostas para cada exemplar arbóreo. 

 

Para a diferenciação entre arbusto e árvore não deve ser tido em conta o parâmetro 

altura total, mas sim a sua forma fisiológica de desenvolvimento , ou seja, os arbustos 

tendem a multiplicar-se na base ou próximo desta originando assim um conjunto de 

caules múltiplos, e as árvores são tipicamente constituídas por um tronco único 

desprovido de ramos até determinada altura e tendem a desenvolver-se superiormente 

na zona apical de cada ramo, pelo que geralmente atingem alturas muito superiores às 

dos arbustos. Neste sentido, e atendendo ao objeto do presente inventário, alguns 
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arbustos com porte considerável foram inventariados quantitativamente tal como os 

exemplares arbóreos pois a sua dimensão poderá comportar algum risco de rutura. 

 

Os resultados do processo de inventário são limitados ao período em que decorreu a 

inspeção. Eles refletem apenas o estado das árvores no dia em que foram 

inspecionadas, sendo que qualquer alteração nas condições do local ou nas 

redondezas, como trabalhos de construção, trabalhos de jardinagem ou outros podem 

alterar esses mesmos resultados e suas conclusões. 

3.1. Estrato Arbustivo 

No presente estrato, e em virtude da sua longevidade se considerar mediana e 

cumulativamente devido às suas dimensões padrão não representarem risco de rutura 

com danos para alunos, docentes e/ou pessoal auxiliar assim como para 

infraestruturas, quer se trate de espécies lenhosas ou semi-lenhosas foi efetuada uma 

inventariação qualitativa ao nível da espécie. 

3.2. Estrato Arbóreo 

Neste caso em concreto, e atendendo às suas características de longevidade e porte, 

justifica-se a realização de um nível de caracterização mais aprofundado de cada 

exemplar vegetal. O anexo 1 apresenta a ficha de inspeção de cada exemplar arbóreo. 

 

3.2.1. Inventário: Informação recolhida 

Para cada exemplar arbóreo foi recolhido um conjunto de informação que se crê ser a 

necessária para a identificação de eventuais anomalias no desenvolvimento do 

individuo e atempada correção das mesmas. 

 

Assim sendo a informação recolhida baseou-se nos seguintes aspetos: 

• Dados Gerais; 

• Caracterização da Área; 

• Caracterização da Árvore. 
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A tabela Dados Gerais remete o utilizador para os campos de abordagem inicial ao 

indivíduo baseada em características que permitem a identificação deste, quer a nível 

botânico quer a nível geográfico ou mesmo cronológico. 

 

Data 

A relevância da data consiste em estabelecer um historial da árvore através de futuras 

inspeções, uma vez que, quer a árvore quer a área envolvente, se encontram em 

constante mutação. 

 

O campo Data refere-se à data de inspeção de determinada árvore. O utilizador faz 

referência à data de inspeção da árvore. 

 

Nome Cientifico 

A adoção de uma nomenclatura em Latim, designada nome científico, permitiu instituir 

uma linguagem universal e ultrapassar a dificuldade de comunicação entre os vários 

intervenientes e também para com o público em geral (FERNANADES & CARVALHO, 

2003). Este parâmetro indica a taxonomia botânica a que pertence a árvore em referência. 

 

O técnico responsável pelo processo de inspeção identifica a espécie da árvore e 

toma nota da mesma selecionando-a de uma lista pré-definida. 

 

Nome Vulgar 

Segundo FERNANADES & CARVALHO (2003) a nomenclatura científica é essencial 

por motivos técnicos, mas é também reconhecido que é complexa para o uso corrente 

de leigos. Como tal, recorre-se frequentemente à nomenclatura vernácula, embora 

esta varie bastante de país para país e inclusive de região para região. Refere a 

nomenclatura vernácula da árvore inspecionada. 

 

A tabela Caracterização Área permite ao utilizador descrever de uma forma sumária 

mas simultaneamente concreta e objetiva a área ou envolvência física em que se 

encontra o indivíduo inspecionado. 

 

Pavimento 

Uma parte da árvore não observável, e como tal negligenciada, são as raízes 

(MICHAU, 1998 e FABIÃO & SILVA, 1999). Segundo NEVES et al. (2003). A 
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pavimentação do solo em espaços urbanos pode condicionar o desenvolvimento e a 

vitalidade das árvores através da limitação à absorção de água e de nutrientes. 

 

Este campo indica o tipo de estrutura física sob a qual se encontra o sistema radicular 

da árvore em causa. Os diversos pavimentos foram classificados em dois grandes 

grupos: Pavimentos impermeáveis e Pavimentos permeáveis, dos quais apenas se 

especificam os últimos por serem os que permitem maiores interações entre o sistema 

radicular e a atmosfera. 

 

Os parâmetros incluídos neste campo são: 

• Casca de pinheiro 

• Grelha de pavimentação; 

• Pavimento impermeável; 

• Pavimento semi-impermeável; 

• Outras herbáceas; 

• Relvado; 

• Seixo; 

• Solo nu; 

• Tela anti-germinação. 

 

O técnico responsável pelo processo de inspeção seleciona da lista o(s) tipo(s) de 

pavimento(s) sob o(s) qual(is) se encontra implantada a árvore. 

 

Interferências 

Conforme referido por FABIÃO & SILVA (1999) uma seleção inadequada das espécies 

ornamentais na arborização urbana, conjugada com outros fatores inerentes ao meio 

urbano, resulta nas mais variadas perturbações para o normal quotidiano humano.  

 

Neste ponto são identificados aspetos relacionados com atividades humanas com as 

quais a árvore interfere. 

 

Podem ser enunciados os seguintes: 

• Árvore; 

• Circulação pedestre; 

• Circulação rodoviária; 
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• Edificação; 

• Iluminação; 

• Linha de eletricidade; 

• Linha telefónica; 

• Mobiliário urbano; 

• Pavimento; 

• Rede de abastecimento de água; 

• Rede de abastecimento de gás; 

• Rede de distribuição de eletricidade; 

• Rede de distribuição de TV Cabo; 

• Rede de saneamento básico; 

• Sinalização rodoviária; 

• Visibilidade. 

 

Atendendo a que podem coexistir variadas ações em conflito com o mesmo indivíduo, 

neste tipo de dados podem ser selecionadas a partir de uma lista simultaneamente 

várias atividades humanas. 

 

Talude 

No que respeita à plantação do exemplar arbóreo, muitas das vezes estes encontram-

se localizados em taludes. 

 

Neste parâmetro o utilizador faz referência à presença ou ausência do exemplar 

arbóreo inserido em talude. 

 

Cobertura 

Os taludes em causa beneficiam da presença e espécies vegetais pois estas 

promovem a sua estabilização. 

 

Neste item o utilizador indica a presença ou ausência de cobertura vegetal bem como 

a sua tipologia. Os parâmetros incluídos neste campo são: 

• Casca de pinheiro 

• Grelha de pavimentação; 

• Pavimento impermeável; 

• Pavimento semi-impermeável; 
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• Outras herbáceas; 

• Relvado; 

• Seixo; 

• Solo nu; 

• Tela anti-germinação. 

 

Paralelamente o utilizador refere ainda a presença ou ausência de erosão no talude. 

 

Os parâmetros incluídos neste campo são: 

• Não erodido; 

• Ligeiramente erodido; 

• Moderadamente erodido; 

• Altamente erodido. 

 

A tabela Caracterização Árvore solicita ao utilizador o preenchimento de parâmetros 

inerentes ao indivíduo a inspecionar. Os parâmetros infra referidos subdividem-se em 

parâmetros biométricos, parâmetros de ordem fitossanitária e em aspetos 

relacionados com o risco que cada indivíduo apresenta para os munícipes. 

 

Idade 

Aquando de um processo de inspeção para monitorização do arvoredo urbano, GREY 

(1996) refere a necessidade de registar entre outros atributos a idade do exemplar 

arbóreo, uma vez que poderá sugerir a presença de problemas especiais. 

 

A observação conjunta dos parâmetros Altura Total, Perímetro à Altura do Peito e 

Diâmetro da Copa é um indicador da classe etária de determinado indivíduo (GREY, 

1996). O mesmo autor salienta a necessidade de, não obstante se tratar de uma 

informação de indiscutível utilidade, se ter em atenção a sua inerente imprecisão dada 

a variabilidade das condições edafo-climáticas. 

 

As classes etárias consideradas são: 

• Jovem - árvore que ainda não atingiu as dimensões consideradas normais para 

a espécie; 

• Adulto - árvore que atingiu as dimensões consideradas normais para a espécie; 
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• Senescente - árvore que após atingir as dimensões consideradas normais para 

a espécie apresenta sinais de caducidade não relacionados diretamente com a 

presença de agentes abióticos e/ou agentes bióticos. 

 

O técnico responsável pelo processo de inspeção seleciona no programa a opção que 

identifica a classe etária do exemplar arbóreo. 

 

Classe Altura Total (Htot) 

O parâmetro Altura Total é uma das variáveis 

dendrométricas mais importantes (TOMÉ, 2003). 

A sua relevância pode ser reconhecida em várias 

áreas temáticas, assumindo no caso da 

arboricultura urbana, entre outras aplicações, a 

avaliação da estabilidade biomecânica (CODER, 

2000a; CODER, 2000b e KIKLAS, 2002) ou a 

avaliação de compensações a atribuir por perda 

de exemplares (NOWAK et al., 2002). 

 

O parâmetro Altura Total caracteriza-se pela 

distância desde o solo até à parte mais elevada do 

exemplar a inspecionar (Figura 12). 

 

Para a medição deste campo o utilizador recorre ao hipsómetro BlumLeiss com 

precisão de 1 dm. As unidades são expressas em classes de 5 m para uma melhor 

interpretação dos dados ([0 – 5[; [5 – 10[; [10 – 15[; [15 – 20[; [20 – 25[; [25 – 30[; [30 – 

35[; [35 – 40[). 

 

Sintomatologia 

O estado fitossanitário é um complexo sistema de fatores que interagem e 

condicionam o estado fisiológico das árvores. Estes fatores podem ser de natureza 

abiótica, isto é, fatores ambientais (edafo-climática) que condicionam o 

desenvolvimento das plantas, ou de natureza biótica, organismos vivos que parasitam 

as plantas provocando danos. 

 

Figura 12 - Variáveis dendrométricas 
recolhidas: — Htot,.. 
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O estado fitossanitário dum indivíduo pode ser avaliado pela observação de sintomas 

e sinais evidenciados. Um sinal é uma estrutura e/ou vestígios do agente nocivo (ex: 

abrigos, estados imaturos e/ou estados adultos, frutificações, micélio, etc), ao passo 

que um sintoma é definido como uma reação da planta ao ataque do agente nocivo 

e/ou vestígios da sua atividade (ex: cancros, cloroses, exsudados, deformações 

foliares, perfurações e/ou roeduras no hospedeiro, etc). 

 

Os parâmetros (sintomas e sinais) considerados neste item são: 

• Cancro - tecido morto constituído por ferida aberta e com bordos geralmente 

engelhados ou fendilhados presentes em determinada zona de uma planta (BERRA 

et al., 2002); 

• Clorose - alterações cromáticas dos tecidos normalmente verdes na planta, 

devido à falta de clorofila (FERREIRA, 1994); 

• Deformação - alterações da morfologia natural de uma planta ou de parte 

desta; 

• Desfolha - redução da área foliar devido à ação de um agente biótico e/ou de 

um agente abiótico; 

• Dieback - morte a partir do ápice para a base devido à ação de um agente 

biótico e/ou de um agente abiótico; 

• Exsudado - secreções líquidas dos tecidos vegetais, sãos ou afetados, que 

ocorrem em determinada zona de uma planta (AGRIOS, 1997); 

• Frutificação - corpos frutíferos dos fungos (carpóforos e/ou esporos), presentes 

em determinada zona de uma planta, nos quais se produzem os esporos 

procedentes da reprodução sexual; 

• Galeria - estruturas presentes em determinada zona de uma planta elaborada 

por um inseto; 

• Imago - forma adulta do ciclo biológico dos insetos que sucede a pupa/ninfa; 

• Larva - forma imatura dos insetos que sucede o ovo; 

• Micélio - hifa ou massa de hifas que constituem o corpo de um fungo, 

presentes em determinada zona de uma planta; 

• Murchidão - ausência de turgidez ao nível das células dos tecidos vegetais; 

• Nanismo - redução das dimensões normais de uma planta ou parte desta em 

resposta a uma situação fisiológica desfavorável; 

• Necrose - transformação físico-química sofrida pela matéria viva de 

determinada zona de uma planta que leva à sua morte (FERREIRA, 1994); 
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• Ninho/abrigo - estrutura existente em determinada zona de uma planta 

elaborada por um inseto durante determinada fase do seu ciclo biológico; 

• Orifício - estruturas presentes em determinada zona de uma planta elaborada 

por um inseto; 

• Podridão branca - degradação da lenhina, da celulose e da hemicelulose em 

determinada zona de uma planta devido à atividade enzimática (lenhinases e 

celulases) de alguns fungos (MATTHECK, 2004); 

• Podridão castanha - degradação da celulose e da hemicelulose em 

determinada zona de uma planta devido à atividade enzimática (celulases) de 

alguns fungos (MATTHECK, 2004); 

• Postura - forma imatura do ciclo biológico dos insetos que antecede a larva; 

• Pupa/Ninfa - forma imatura/intermédia do ciclo biológico dos insetos que 

antecede o imago; 

• Rebentação - emissão de um elevado número de lançamentos em resposta a 

uma situação fisiológica desfavorável; 

• Redução de lançamentos - diminuição da quantidade de raminhos em resposta 

a uma situação fisiológica desfavorável; 

• Roedura - vestígios de alimentação de um inseto sobre determinada zona de 

uma planta; 

• Serrim - serradura sob os orifícios presentes em determinada zona de uma 

planta proveniente de uma galeria elaborada por um inseto perfurador; 

• Tumor - hiper desenvolvimento maligno ocorrido nos tecidos vegetais de 

determinada zona de uma planta (AGRIOS, 1997). 

 

Atendendo a que podem coexistir variados sintomas e/ou sinais para o mesmo 

individuo, neste tipo de dados podem ser selecionados a partir de uma lista 

simultaneamente vários sintomas e/ou sinais. O utilizador faz ainda referência ao local 

do hospedeiro onde estes foram observados. 

 

Agente(s) Nocivo(s) 

Conforme anteriormente referido os fatores ou agentes que condicionam o estado 

fisiológico das árvores podem ser de natureza abiótica ou de natureza biótica. 

 

Sempre que devidamente identificados, são indicados neste campo qual ou quais os 

agentes abióticos ou bióticos responsáveis pela sintomatologia anteriormente 
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observada. Atendendo a que podem coexistir vários agentes nocivos para o mesmo 

indivíduo, neste tipo de dados podem ser selecionados a partir de uma lista 

simultaneamente vários agentes. 

 

Estado Fitossanitário 

Os agentes condicionantes do estado fisiológico das árvores não se manifestam aos 

mesmos níveis de forma contínua. As doenças abióticas dependem diretamente da 

intensidade do agente abiótico. Os graus de ataque dos agentes bióticos, dinâmica 

populacional no caso das pragas e epidemiologia no caso das doenças bióticas, são 

condicionados por fatores de regulação internos e/ou externos, isto é, por fatores 

intrínsecos ao agente nocivo e por fatores ambientais respetivamente. 

 

Segundo SILVA FILHO et al. (2002) podem ser distinguidos para cada exemplar os 

seguintes estados fitossanitários: 

• Muito Bom - árvore que apresenta bom vigor vegetativo; isenção de ataques de 

pragas, doenças (bióticas e abióticas) e /ou danos mecânicos; 

• Bom - árvore que apresenta vigor vegetativo mediano; ataques de pragas, 

doenças (bióticas e abióticas) e /ou danos mecânicos ligeiros; 

• Mediano - árvore que apresenta vigor vegetativo medíocre; ataques de pragas, 

doenças (bióticas e abióticas) e /ou danos mecânicos severos; 

• Mau - árvore que apresenta vigor vegetativo em declínio irreversível; ataque de 

pragas, doenças (bióticas e abióticas) e /ou danos mecânicos muito severos; 

• Morte - árvore morta. 

 

O utilizador regista o estado fitossanitário exibido pela árvore. 

 

Grau de Risco 

Um dos inconvenientes da arborização urbana são os conflitos entre o(s) exemplar(es) 

arbóreo(s) e as atividades humanas. Um dos aspetos focados é o risco de queda da 

árvore ou parte desta, competindo ao respetivo proprietário o ónus da 

responsabilidade das consequências sobre qualquer propriedade. Na impossibilidade 

de anular na íntegra os potenciais riscos de todo o património arbóreo, torna-se 

indispensável a aplicação de uma metodologia que permita identificar e classificar os 

potenciais riscos. 

 



 

Página 23 de 43 

Materiais e Métodos 

A metodologia utilizada para a avaliação da estabilidade biomecânica da(s) árvore(s), 

consistiu na aplicação parcial (sem medição instrumental dos defeitos identificados) do 

método VTA “Visual Tree Assessment” aplicado a partir do nível do solo. O método 

VTA (MATTHECK, 2007) é um método reconhecido internacionalmente e de larga 

aplicação na inspeção de árvores, em que, através da linguagem corporal e da 

mecânica das árvores, são interpretados os sintomas de perigo, são confirmados e 

medidos os defeitos estruturais, e os critérios de rutura são avaliados. 

Numa primeira fase através da caracterização visual simples e direta do(s) 

exemplar(es) arbóreo(s), foram caracterizados: os aspetos gerais, a área envolvente e 

a biometria do(s) exemplar(es). Numa segunda etapa a deteção de sintomatologias 

anómalas e de defeitos de crescimento assumiram especial relevância, através da 

interpretação da linguagem corporal da(s) árvore(s), dos defeitos de crescimento, da 

aparência da casca, da estrutura aérea e da folhagem, assim como da presença de 

corpos de frutificações fúngicas, entre outras. Esta etapa foi conseguida com o apoio 

de binóculos e de martelo de borracha. 

 

Não foram recolhidas quaisquer amostras de solo ou de material vegetal para análise 

laboratorial. As raízes não são inspecionadas abaixo do solo. A inspeção é limitada 

pelo exame visual dos componentes acessíveis sem dissecação, escavação ou 

pesquisa / sondagem além do estipulado ou descrito na metodologia. 

 

A metodologia adotada baseia-se na quantificação de vários coeficientes e no 

somatório destes para a classificação do risco potencial de cada indivíduo: 

• Coeficiente de Uso: 

1 - Uso ocasional; 

2 - Uso intermitente; 

3 - Uso frequente; 

4 – Uso constante; 

• Coeficiente de Dimensão: 

1 - [0 - 5 cm[ diâmetro; 

2 - [5 - 25 cm[ diâmetro ; 

3 - [25 - 50 cm[ diâmetro; 

4 - [50 - ... cm[ diâmetro; 

• Coeficiente de Fratura: 

1 - Dano(s) ligeiro(s); 
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2 - Dano(s) moderado(s); 

3 – Dano(s) elevado(s); 

4 – Dano(s) severo(s). 

 

O técnico responsável pela inspeção avalia e regista os vários coeficientes inerentes à 

situação da árvore. O grau de risco é posteriormente calculado pelo somatório dos 

diversos coeficientes. Desta inter-relação é obtido um grau de risco que varia entre 3 e 

12. 

 

Desta forma tem-se que: 

• Grau de risco 3 – 5: risco Baixo; 

• Grau de risco 6 – 9: risco Moderado; 

• Grau de risco 10 – 12: risco Elevado. 

 

Na tabela Intervenções Árvore é requerida ao utilizador uma abordagem sobre as 

intervenções já efetuadas bem como sobre as intervenções recomendadas sobre o 

exemplar arbóreo em causa. 

 

Intervenções recomendadas 

Para a implementação de um eficaz plano de gestão da floresta urbana é fundamental 

a realização de uma avaliação fidedigna das respetivas necessidades. Somente 

provida desta informação, a entidade gestora deverá desenvolver programas de 

gestão, assim como afetar os diversos recursos e implementar os referidos programas. 

 

Neste ponto são identificadas cronologicamente as intervenções consideradas 

relevantes a serem implementadas na árvore. Podem ser enunciadas as seguintes: 

• Abate (Remoção) - intervenção que tem por objetivo a eliminação definitiva de 

um exemplar arbóreo; 

• Abate (Substituição) - medida que visa a eliminação de uma árvore para 

plantação de outra; 

• Abertura de caldeira - intervenção que visa criar uma área que permita 

interações entre o sistema radicular e o meio ambiente no que concerne à 

infiltração de água, absorção de nutrientes e respiração das próprias raízes 

FABIÃO & SILVA (1999); 



 

Página 25 de 43 

Materiais e Métodos 

• Aplicação de tutor - medida que tem por objetivo o aumento da estabilidade 

biomecânica de árvores jovens; 

• Arejamento do solo - conjunto de ações que se destinam melhorar a estrutura 

física do solo evitando situações de asfixia radicular; 

 Avaliação de estabilidade biomecânica - técnica que tem por objetivo calcular 

um nível de perigosidade que determinado exemplar arbóreo apresenta para o 

Homem; 

• Escoramento/cablagem da árvore - conjunto de técnicas que visam o aumento 

da estabilidade biomecânica da árvore; 

• Escoramento/cablagem de ramos - conjunto de técnicas que visam o aumento 

da estabilidade biomecânica dos ramos da árvore; 

• Fertilização - intervenção que tem por objetivo melhorar as propriedades 

químicas do solo proporcionando às árvores melhores condições de 

desenvolvimento; 

• Poda de formação (elevação da copa) - medida que se destina a elevar a copa 

à altura desejada (MICHAU, 1998); 

• Poda de formação (formação do tronco) - ação que visa a formação dum tronco 

bem conformado (MICHAU, 1998); 

• Poda de formação (formas artificiais) - técnica que tem por objetivo obter a 

forma pretendida da árvore; 

• Poda de manutenção (formas artificiais) - intervenção que se destina a manter 

a forma pretendida da árvore (MICHAU, 1998); 

• Poda de manutenção (formas naturais) - medida que visa preservar o perfil 

inicial da árvore (MICHAU, 1998); 

• Poda de reestruturação (coabitação) - ação que tem por objetivo adaptar a 

árvore aos condicionalismos do meio promovendo a existência simultânea do 

exemplar com outros elementos (MICHAU, 1998); 

• Poda de reestruturação (equilíbrio biomecânico) - medida que visa fomentar o 

equilíbrio físico e consequente estabilidade do individuo (MICHAU, 1998); 

• Poda de reestruturação (equilíbrio fisiológico) - ação que tem por objetivo 

promover o equilíbrio entre a parte radicular e a parte aérea (MICHAU, 1998); 

• Poda de reformação - técnica destinada a restabelecer um perfil da árvore 

equilibrado (MICHAU, 1998); 

• Proteção do tronco - conjunto de intervenções que visam prevenir danos físicos 

ao nível do tronco; 
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• Retificação de tutor - medida que têm por objetivo repor as funcionalidades de 

um sistema de toturagem; 

• Redimensionamento de caldeira - ação destinada a melhorar as interações 

entre o sistema radicular e o meio ambiente relativamente à infiltração de água, 

absorção de nutrientes e respiração das próprias raízes (FABIÃO & SILVA, 1999); 

• Remoção de alvo - ação que se destina à transferência de determinada 

estrutura quando em interferência com a árvore; 

• Remoção de tutor - intervenção que visa a desinstalação do sistema de 

toturagem quando este se torna desnecessário; 

• Sistema de rega - medida que se destina a suprir possíveis deficits hídricos às 

espécies arbóreas; 

• Tratamento de feridas - conjunto de ações que visam otimizar o recobrimento 

de uma ferida de modo a minimizar o ataque de patogéneos; 

• Tratamento de pragas/doenças - conjunto de técnicas fitossanitárias que têm 

por objetivo debelar ataques de agentes nocivos aos exemplares arbóreos. 

 

Atendendo a que podem ser recomendadas várias intervenções sobre o mesmo 

indivíduo, neste tipo de dados podem ser selecionados a partir de uma lista 

simultaneamente várias intervenções. 

 

3.2.2. Plantas (Peças Desenhadas) 

As plantas representam um output gráfico que permitem localizar determinada 

consulta à base de dados, isto é, correspondem a uma localização bastante 

aproximada do exemplar arbóreo sobre um suporte cartográfico. Desta forma permite 

ao utilizador localizar dentro do espaço escolar o individuo sobre o qual se requereu 

determinada informação. 

 

A marcação de cada exemplar arbóreo não foi através de georreferenciação, mas 

antes por recurso a fotointerpretação e a observações visuais no terreno. Estima-se 

assim que a acurácia esteja entre 2 a 3 metros. A localização de cada individuo foi 

efetuada sobre peças desenhadas já existentes e previamente fornecidas por parte da 

VEOLIA, SA. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

A apresentação de resultados e a respetiva agregação por itens abordados, 

juntamente com a sua síntese, é fundamental para que se possa ter uma rápida, mas 

ainda assim precisa, leitura e interpretação da informação recolhida. 

 

Nos parágrafos seguintes apresenta-se a informação recolhida aquando do processo 

de inventário realizado em 03 de setembro de 2021. 

4.1. Estrato Herbáceo 

O estrato herbáceo desta escola é composto sobretudo por áreas relvadas. No geral 

estas áreas encontram-se bem cuidadas e aparadas. Deve ser alvo de referência a 

importância que estas áreas assumem nas zonas de taludes, onde é particularmente 

visível o controlo da erosão. 

 

Paralelamente existem algumas áreas destinadas à atividade agrícola que apresentam 

uma componente herbácea mais desenvolvida e menos controlada, sem ainda assim 

exibirem um aspeto descuidado. 
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4.2. Estrato Arbustivo 

No que concerne à flora arbustiva identificada, foram registadas as espécies que se 

apresentam no quadro 3. 

 

Quadro 3 – Inventário florístico das espécies arbustivas. 

Nome científico Nome vernáculo 

Arbutus unedo Medronheiro 

Euonymus sp Evónimo 

Hedera helix ssp. helix Hera 

Lavandula sp Alfazema 

Rosmarinus officinalis Alecrim 

Tamarix gallica Tamariz 

Viburnum tinnus Folhado 

 

Os arbustos existentes na Escola Secundária de Pombal não representam um índice 

de diversidade elevado. Paralelamente a quantidade total de exemplares é também 

relativamente modesta não existindo alguma espécie com relevante evidencia 

relativamente às restantes. 

4.3. Estrato Arbóreo 

No que concerne ao arvoredo inventariado na presente na escola, foi recolhida a 

seguinte informação: a espécie do exemplar, o pavimento, as interferências, o talude, 

a idade, a classe de altura, a sintomatologia, o(s) agente(s) nocivo(s), o estado 

fitossanitário, o grau de risco e as intervenções recomendadas. 

 

4.3.1. Caracterização da Diversidade Arbórea 

No que respeita à flora arbórea identificada, foram registadas as espécies que se 

apresentam no quadro 4. 

 

No anexo 2 exibe-se a planta com a respetiva localização dos exemplares arbóreos 

inventariados. 
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Quadro 4 – Inventário florístico das espécies arbóreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome científico Nome vernáculo Nº exemplares 

Albizia julibrissin Albizia 1 

Aesculus hippocastanum Castanheiro da India 1 

Brachychiton acerifolius Braquiquito 1 

Casuarina equisetifolia Casuarina 1 

Catalpa bignonioides Catalpa 1 

Ceratonia siliqua Alfarrobeira 1 

Citrus sinensis Laranjeira 6 

Corylus avellana Aveleira 1 

Crataegus monogyna Pilriteiro 2 

Cupressus lusitanica Cedro do Bussaco 2 

Cupressus semperviriens Cipreste dos Cemitérios 18 

Euonymus japonicus Euónimo 1 

Fraxinus angustifolia Freixo de Folhas Estreitas 2 

Hibiscus sinensis Hibisco 1 

Juglans nigra Nogueira negra 1 

Juglans regia Nogueira branca 1 

Laurus nobilis Loureiro real 4 

Ligustrum japonicum Alfenheiro 2 

Liquidambar styraciflua Liquidambar 1 

Magnolia soulangeana Magnólia 3 

Melia azedarach Mélia 2 

Morus alba Amoreira branca 3 

Olea europaea Oliveira 3 

Pinus pinea Pinheiro manso 4 

Platanus hibryda Plátano 1 

Punica granatum Romãzeira 1 

Quercus robus Carvalho alvarinho 2 

Quercus rubra Carvalho americano 1 

Quercus suber Sobreiro 3 

Salix nigra Salgueiro negro 1 

Sambucus nigra Sabugueiro 1 

Tamarix galica Tamariz 1 

Thuja occidentalis Tuia 1 

Tilia platyphyllus 
 

Tília de Folhas Largas 1 

Traquicharpus fortunei  2 

Ulmus glabra 

Viburnum tinus 
 

 1 

Viburnum tinnus Folhado 1 
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A totalidade de exemplares arbóreos inventariados foi de 81 indivíduos. Não obstante 

a densidade do arvoredo em questão não ser elevada, a sua diversidade é 

considerável uma vez que se registaram 37 espécies. 

 

Da análise do quadro anterior é evidente a larga predominância da espécie Cupressus 

semperviriens (Cipreste dos Cemitérios) com 18 exemplares, correspondendo a 

aproximadamente 22% do arvoredo. 

 

4.3.2. Caracterização da Área 

A figura 13 ilustra os diversos pavimentos existentes nos espaços arborizados da 

escola em diagnóstico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Caracterização dos pavimentos nos locais de arborização. 

 

Relativamente ao tipo de pavimento nos quais se encontra as árvores constatou-se 

que “Outras herbáceas” foi o pavimento/cobertura mais observada, estando presente 

em cerca de 70% dos exemplares. Os restantes 30% corresponderam a “Relvado” e a 

“Seixo” registado em alguns Cupressus semperviriens no átrio principal da escola. 

 

A figura 14 apresenta a distribuição dos exemplares arbóreos relativamente aos 

diversos conflitos observados. 
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Figura 14 – Caracterização das interferências existentes no arvoredo. 

 

Analisando as interferências de cada árvore com outras estruturas adjacentes, 

constata-se que apenas 14% dos exemplares apresentam conflitualidades. Destes 

cerca de 3/4  encontram-se em conflito com “Edificação”. 

 

As figuras 15 e 16 representam a distribuição dos indivíduos relativamente à sua 

presença em taludes e a distribuição dos exemplares no que concerne ao nível de 

erosão do talude em que se encontram, respetivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Caracterização da presença de indivíduos em taludes. 
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Quando analisada a presença de árvores em taludes, regista-se que esta situação 

corresponde a aproximadamente 48% dos indivíduos. A cobertura destes taludes é 

exclusivamente composta por “Outras herbáceas” em 59% das situações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Caracterização do nível de erosão nos taludes dos locais arborizados. 

 

Relativamente ao nível de erosão consideram-se em 38 das 39 árvores presentes em 

taludes que os mesmos apresentam a classificação de “Não erodido”, sendo que em 1 

situação verifica-se como nível de erosão “Ligeiramente erodido”. 

 

4.3.3. Caracterização Biométrica 

A figura 17 ilustra a distribuição dos exemplares relativamente à classe etária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Caracterização da estrutura etária do arvoredo. 
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Pela observação da figura anterior constata-se que 77% dos exemplares arbóreos são 

“Jovem”. Com efeito, a taxa de arborização da presente escola ao longo dos últimos 

10 anos parece ser evidente uma vez que a percentagem de indivíduos jovens é 

consideravelmente elevada. 

 

A figura 18 representa a distribuição dos exemplares relativamente à classe de altura 

total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 – Caracterização do estrato vertical do arvoredo. 

 

No que concerne a este parâmetro cerca de 62% dos exemplares enquadram-se na 

classe [0-5[ m, seguida pela classe de alturas [5-10[ m que abrange cerca de 20% das 

árvores analisadas. 

 

Este facto é assim coerente com os dados apresentados no ponto anterior uma vez 

que as presentes classes de altura se relacionam maioritariamente com as classes 

etárias do arvoredo existente no recinto escolar. 

 

4.3.4. Caracterização Sanitária 

A figura 19 ilustra o estado fitossanitário do arvoredo da Escola Secundária de 

Pombal. 
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Figura 19 – Caracterização da condição sanitária do arvoredo. 

 

Pela análise da figura constata-se que 80% dos exemplares gozam de condição sanitária 

“Muito bom”. No estado fitossanitário “Bom” e “Mediano” encontram-se 10% e 10% do 

arvoredo respetivamente. 

 

A condição sanitária observada no arvoredo está estreitamente associada à estrutura 

etária, pois indivíduos mais jovens apresentam maior resistência a ataques de fungos 

patogénicos que degradam a lenhina e/ou a celulose dando assim origem a podridões. 

 

4.3.5. Caracterização da Estabilidade Biomecânica 

A figura 20 ilustra a distribuição dos exemplares relativamente às classes de risco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – Caracterização da estabilidade do arvoredo. 



 

Página 35 de 43 

Resultados e Discussão 

A interpretação da figura anterior, e atendendo à metodologia adotada, foram 

registadas 3 classificações de Grau de Risco: risco Baixo; risco Moderado e risco 

Elevado. 

 

O Grau de Risco “Baixo” compreende 37% do arvoredo, correspondendo a 30 

exemplares. A contribuição dos itens Coeficiente de Uso, Coeficiente de Fratura e 

Coeficiente de Dimensão contribuem de forma indelével para a presente classificação 

uma vez que o Coeficiente de Uso do espaço é sempre igual ou inferior a “3” e os 

outros restantes dois itens são sempre “1”. 

 

O Grau de Risco “Moderado” abrange 61,7% do arvoredo, correspondendo a 50 

exemplares. Na génese desta classificação encontra-se maioritariamente o Coeficiente 

de Uso do espaço que inflaciona o risco dos diversos exemplares. 

 

O Grau de Risco “Elevado” compreende 1,3% do arvoredo, correspondendo a 1 

exemplar. Na base desta classificação encontra-se a influência do Coeficiente de Uso, 

do Coeficiente de Fratura e do Coeficiente de Dimensão, uma vez que os seus valores 

são “4”, “3” e “4” respetivamente. 

 

4.3.6. Caracterização das Intervenções Recomendadas 

No quadro 5 expõe-se a relação das diversas intervenções recomendadas. 

 

Quadro 5 – Distribuição das diversas intervenções necessárias no arvoredo. 

Intervenção Nº Exemplares 

Abate 4 

Análise estabilidade biomecânica 9 

Poda manutenção (limpeza) 4 

Poda reestruturação (coabitação) 2 

Poda reestruturação (eq. biomecânico) 11 

 

No arvoredo da escola 37% dos exemplares revelaram necessidades de intervenções 

de arboricultura. 

 

A “Poda de reestruturação (equilíbrio biomecânico)” foi registada em 11 exemplares, 

sendo que maioritariamente são Cupressus semperviriens que apresentam ramos 
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inclinados, desfasados do eixo do exemplar e que futuramente o seu desenvolvimento 

poderão comprometer a estabilidade desses ramos e mesmo da própria árvore. 

 

A necessidade de efetuar “Avaliação da Estabilidade Biomecânica”, verificou-se em 9 

exemplares, sendo que em 8 situações são Cupressus sp com classes de alturas 

elevadas e é sabido que esta espécie em idades avançadas tende a apresentar o 

cerne degradado, podendo comprometer assim a estabilidade do individuo. O outro 

exemplar é uma Morus alba que apresenta podridões bastante consideráveis. 

 

O “Abate” registou-se em 4 situações como medida de resposta maioritariamente às 

extensas podridões que estes indivíduos evidenciam. 

 

As restantes intervenções respeitam a situações em que os exemplares apresentam a 

copa demasiado densa e com ramos mal inseridos, bem como a indivíduos em conflito 

com edificações. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Após a análise dos dados e a sua respectiva discussão, é agora possível a formulação 

de algumas considerações: 

 

- A principal espécie é Cupressus semperviriens com 18 exemplares, seguida de 

Citrus sinensis com 6 indivíduos; 

- O arvoredo apresenta uma estrutura etária ainda jovem; 

- Em termos de sanidade do arvoredo, constata-se que cerca de 2/3 deste apresenta 

estado fitossanitário muito bom; 

- As intervenções de arboricultura recomendadas no arvoredo passam sobretudo pela 

Poda reestruturação (eq. biomecânico) e pela Análise estabilidade biomecânica. 

 

Por tratar-se de um estabelecimento escolar dotado de um arvoredo jovem e 

maioritariamente em muito boa condição sanitária, é bastante importante a correta 

execução das medidas de conservação dos exemplares referenciados afim de manter 

a longevidade e segurança dos indivíduos que compõem o conjunto arbóreo. 
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ANEXO 1 

Ficha de Inspeção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 - Talude: Cobertura Erosão

m

Coeficiente de Fratura: 1 - Dano(s) não significativos (Ramos secundários com dieback; Tronco/Ramos com pequenos danos ou feridas);

2 - Dano(s) moderadamente significativos (Tronco/Ramos com podridão; Tronco/Ramos de espécies de madeira dura com uma fenda e podridão; Uniões fracas com casca 

inclusa; Danos até ½ do perímetro; Árvores inclinadas até 45º sem alvos e sem danos radiculares recentes ou deslizamento de solo);

4.1 - Intervenções Recomendadas: 

[0 – 5[; [5 – 10[; [10 – 15[; [15 – 20[; [20 – 25[; [25 – 30[

Rua do Bom Sucesso Lt 2 R/C Dto. - Cabeceiras - 2480-054 PORTO DE MÓS               Tm: 934 251 746               E-mail: geral@ruitujeira.com               Site: www.ruitujeira.com

4 - INTERVENÇÕES NA ÁRVORE

ESTABILIDADE BIOMECÂNICA

3 - Dano(s) significativos (Tronco/Ramos com podridão; Tronco/Ramos com várias fendas ou com uma única e grande fenda; Uniões fracas com fendas ou com podridão; 

Danos superiores a ½ do perímetro com podridão; Árvores inclinadas até 45º com alvos e com danos radiculares recentes ou deslizamento de solo; 

INTERVENÇÕES RECOMENDADAS

3.6 - Grau de Risco

Coeficiente de Uso:
1 - Uso ocasional (Vias de circulação automóvel com reduzido tráfego - Estrada sem saída, zonas de inversão de marcha, etc; Percursos de recreio com reduzido tráfego; Bosques 

e outras áreas abertas com reduzido tráfego pedestre); 

Coeficiente de Dimensão:

Coeficiente Fractura Coeficiente Dimensão

2 - Uso moderado (Cruzamentos de vias de circulação em áreas de elevado uso; Vias de circulação secundárias; Parqueamentos adjacentes a áreas de reduzido/moderado uso);

3 - Uso frequente (Vias de circulação principais; Parqueamentos adjacentes a áreas de elevado uso; Áreas reservadas a deficientes-motor; Áreas de recreio de elevado uso; 

Edificações; Escolas).

1 - Ø [0 - 5 cm[; 2 - Ø [5 - 25 cm[; 3 - Ø [25 - 50 cm[; 4 - Ø [50 - … cm[

3.3 - Sintomatologia:

3.4 - Agente(s) Nocivo(s):

Estrutura Danificada:

3.5 - Estado Fitossanitário:

Coeficiente de Uso

2.1 - Pavimento:

3.1 - Idade:

BIOMETRIA
3.2 - Classe Altura Total (Htot):

SANIDADE

1.1 - Data:

1.2 - Nome Cientifico: 1.3 - Nome Vulgar:

2 - CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA

3- CARACTERIZAÇÃO DA ÁRVORE

1 - DADOS GERAIS

    FICHA DE INSPEÇÃO

2.2 - Interferências:



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

Planta do Espaço Escolar 
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ANEXO 3 

Base de Dados do Inventário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTERVENÇÕES

N 

Arv
Data Nome cientifico Pavimento Interferencias Talude Cobertura Erosão Idade

Classe 

Htot
Sintomatologia Ag Nocivo

Est 

Fitossanitário

Est 

Danificada

Coef 

Uso

Coef 

Fratura

Coef 

Dimensão

Grau 

Risco
Recomendações

1 03-09-2021 Laurus nobilis Outras herbáceas Não Jovem [0-5[ Muito bom 1 1 1 3

2 03-09-2021 Olea europaea Outras herbáceas Não Jovem [0-5[ Muito bom 1 1 1 3

3 03-09-2021 Laurus nobilis Outras herbáceas Não Jovem [0-5[ Muito bom 1 1 1 3

4 03-09-2021 Olea europaea Outras herbáceas Não Jovem [0-5[ Muito bom 1 1 1 3

5 03-09-2021 Laurus nobilis Outras herbáceas Não Jovem [0-5[ Muito bom 1 1 1 3

6 03-09-2021 Crataegus monogyna Outras herbáceas Não Jovem [0-5[ Muito bom 1 1 1 3

7 03-09-2021 Corylus avellana Outras herbáceas Não Jovem [0-5[ Muito bom 1 1 1 3

8 03-09-2021
Cupressus 

semperviriens
Seixo Não Jovem [5-10[ Muito bom 4 1 1 6

Poda reestruturação (eq. 

biomecânico)

9 03-09-2021
Cupressus 

semperviriens
Seixo Não Jovem [5-10[ Muito bom 4 1 1 6

Poda reestruturação (eq. 

biomecânico)

10 03-09-2021
Cupressus 

semperviriens
Seixo Não Jovem [5-10[ Muito bom 4 1 1 6

Poda reestruturação (eq. 

biomecânico)

11 03-09-2021
Cupressus 

semperviriens
Seixo Não Jovem [5-10[ Muito bom 4 1 1 6

Poda reestruturação (eq. 

biomecânico)

12 03-09-2021
Cupressus 

semperviriens
Seixo Não Jovem [5-10[ Muito bom 4 1 1 6

Poda reestruturação (eq. 

biomecânico)

13 03-09-2021
Cupressus 

semperviriens
Seixo Não Jovem [5-10[ Muito bom 4 1 1 6

Poda reestruturação (eq. 

biomecânico)

14 03-09-2021
Cupressus 

semperviriens
Seixo Não Jovem [5-10[ Muito bom 4 1 1 6

Poda reestruturação (eq. 

biomecânico)

15 03-09-2021
Cupressus 

semperviriens
Seixo Não Jovem [5-10[ Muito bom 4 1 1 6

Poda reestruturação (eq. 

biomecânico)

16 03-09-2021 Euonymus japonicus Outras herbáceas Não Adulta [0-5[ Lesões tronco Bom 4 2 2 8

17 03-09-2021 Olea europaea Outras herbáceas Não Jovem [0-5[ Muito bom Tronco 2 1 1 4
Poda manutenção 

(limpeza)

18 03-09-2021 Viburnum tinus Outras herbáceas Não Jovem [0-5[ Podridão colo Mediano Raíz 4 3 2 9 Abate

20 03-09-2021 Thuja occidentalis Outras herbáceas Não Jovem [0-5[ Muito bom 3 1 1 5

21 03-09-2021
Cupressus 

semperviriens
Outras herbáceas Sim Outras herbáceas Não erodido Adulta [25-30[ Muito bom 4 1 4 9

Análise estabilidade 

biomecânica

22 03-09-2021 Salix nigra Outras herbáceas Sim Outras herbáceas Não erodido Jovem [5-10[ Podridão tronco Mediano Tronco 2 4 2 8 Abate

23 03-09-2021 Platanus hibryda Outras herbáceas Iluminação Não Adulta [5-10[ Podridão ramo Mediano Ramo 4 2 3 9
Poda reestruturação (eq. 

biomecânico)

24 03-09-2021 Ligustrum japonicum Outras herbáceas Sim Outras herbáceas Não erodido Jovem [0-5[ Bom 2 1 1 4
Poda manutenção 

(limpeza)

25 03-09-2021 Sambucus nigra Outras herbáceas Sim Outras herbáceas Não erodido Jovem [0-5[ Muito bom 1 1 1 3

26 03-09-2021 Quercus suber Outras herbáceas Sim Outras herbáceas Não erodido Jovem [0-5[ Muito bom 1 1 1 3

27 03-09-2021
Traquicharpus 

fortunei
Outras herbáceas Sim Outras herbáceas Não erodido Adulta [5-10[ Muito bom 4 1 1 6

28 03-09-2021 Ligustrum japonicum Outras herbáceas Sim Outras herbáceas Não erodido Jovem [5-10[ Bom 3 1 1 5
Poda manutenção 

(limpeza)

29 03-09-2021
Magnolia 

soulangeana
Outras herbáceas Sim Outras herbáceas Não erodido Jovem [0-5[ Muito bom 3 1 1 5

30 03-09-2021 Citrus sinensis Outras herbáceas Não Jovem [0-5[ Mediano 3 1 1 5

GERAIS AREA BIOMETRIA SANIDADE ESTABILIDADE BIOMECANICA



INTERVENÇÕES

N 

Arv
Data Nome cientifico Pavimento Interferencias Talude Cobertura Erosão Idade

Classe 

Htot
Sintomatologia Ag Nocivo

Est 

Fitossanitário

Est 

Danificada

Coef 

Uso

Coef 

Fratura

Coef 

Dimensão

Grau 

Risco
Recomendações

31 03-09-2021 Citrus sinensis Outras herbáceas Não Jovem [0-5[ Mediano 3 1 1 5

32 03-09-2021 Citrus sinensis Outras herbáceas Não Jovem [0-5[ Mediano 3 1 1 5

33 03-09-2021
Magnolia 

soulangeana
Outras herbáceas Não Jovem [0-5[ Bom 3 1 1 5

34 03-09-2021 Citrus sinensis Outras herbáceas Edificação Não Adulta [0-5[ Muito bom 3 1 1 5
Poda reestruturação 

(coabitação)

35 03-09-2021 Citrus sinensis Outras herbáceas Não Jovem [0-5[ Mediano 3 1 1 5

36 03-09-2021 Citrus sinensis Outras herbáceas Edificação Não Adulta [0-5[ Muito bom 3 1 1 5
Poda reestruturação 

(coabitação)

37 03-09-2021
Magnolia 

soulangeana
Outras herbáceas Sim Outras herbáceas Não erodido Jovem [0-5[ Bom 2 1 1 4

38 03-09-2021
Cupressus 

semperviriens
Outras herbáceas Edificação Sim Outras herbáceas

Ligeirament

e erodido
Adulta [20-25[ Lesão tronco Muito bom 4 1 4 9

39 03-09-2021 Punica granatum Outras herbáceas Sim Outras herbáceas Não erodido Jovem [0-5[ Muito bom 2 1 1 4

40 03-09-2021 Morus alba Outras herbáceas Sim Outras herbáceas Não erodido Adulta [10-15[ Podridão ramo Muito bom 3 3 3 9
Análise estabilidade 

biomecânica

41 03-09-2021 Hibiscus sinensis Outras herbáceas Sim Outras herbáceas Não erodido Jovem [0-5[ Lesão tronco Muito bom 1 1 2 4

42 03-09-2021 Catalpa bignonioides Outras herbáceas Não Jovem [5-10[ Lesão tronco Mediano 3 1 2 6

43 03-09-2021 Morus alba Outras herbáceas Não Adulta [10-15[
Carpóforo; 

Podridão ramo
Bom Ramo 4 3 4 11 Abate

44 03-09-2021
Brachychiton 

acerifolius
Outras herbáceas Não Jovem [0-5[ Muito bom 4 1 1 6

45 03-09-2021
Aesculus 

hippocastanum
Outras herbáceas Não Jovem [0-5[ Muito bom 4 1 1 6

46 03-09-2021 Albizia julibrissin Outras herbáceas Não Jovem [0-5[ Ddieback Bom 4 1 1 6

47 03-09-2021
Cupressus 

semperviriens
Outras herbáceas Edificação Não Adulta [20-25[ Muito bom 4 1 4 9

Análise estabilidade 

biomecânica

48 03-09-2021
Cupressus 

semperviriens
Outras herbáceas Edificação Não Adulta [20-25[ Muito bom 4 1 4 9

Análise estabilidade 

biomecânica

49 03-09-2021 Pinus pinea Outras herbáceas Não Adulta [10-15[ Muito bom Inclinado 2 1 1 4

50 03-09-2021 Melia azedarach Outras herbáceas Iluminação Não Adulta [10-15[ Lesão ramo Muito bom Ramo 4 1 2 7

51 03-09-2021 Melia azedarach Outras herbáceas Árvore Não Adulta [10-15[ Ramo morto Muito bom Ramo 4 2 3 9
Poda manutenção 

(limpeza)

52 03-09-2021 Quercus rubra Outras herbáceas Sim Outras herbáceas Não erodido Jovem [10-15[ Muito bom 4 1 1 6

53 03-09-2021
Cupressus 

semperviriens
Outras herbáceas Sim Outras herbáceas Não erodido Jovem [5-10[ Muito bom 4 1 1 6

54 03-09-2021
Cupressus 

semperviriens
Outras herbáceas Edificação Sim Outras herbáceas Não erodido Adulta [20-25[ Lesão tronco Muito bom Tronco 4 1 4 9

Análise estabilidade 

biomecânica

55 03-09-2021
Cupressus 

semperviriens
Outras herbáceas Sim Outras herbáceas Não erodido Jovem [5-10[ Muito bom 4 1 1 6

Poda reestruturação (eq. 

biomecânico)

56 03-09-2021
Cupressus 

semperviriens
Outras herbáceas Sim Outras herbáceas Não erodido Jovem [5-10[ Muito bom 4 1 1 6

Poda reestruturação (eq. 

biomecânico)

57 03-09-2021
Cupressus 

semperviriens
Outras herbáceas Edificação Sim Outras herbáceas Não erodido Adulta [20-25[ Muito bom 4 1 4 9

Análise estabilidade 

biomecânica

58 03-09-2021
Traquicharpus 

fortunei
Outras herbáceas Sim Outras herbáceas Não erodido Jovem [0-5[ Muito bom 4 1 1 6

59 03-09-2021 Cupressus lusitanica Outras herbáceas Sim Outras herbáceas Não erodido Adulta [20-25[ Muito bom 4 1 4 9
Análise estabilidade 

biomecânica

GERAIS AREA BIOMETRIA SANIDADE ESTABILIDADE BIOMECANICA



INTERVENÇÕES

N 

Arv
Data Nome cientifico Pavimento Interferencias Talude Cobertura Erosão Idade

Classe 

Htot
Sintomatologia Ag Nocivo

Est 

Fitossanitário

Est 

Danificada

Coef 

Uso

Coef 

Fratura

Coef 

Dimensão

Grau 

Risco
Recomendações

60 03-09-2021 Cupressus lusitanica Outras herbáceas Sim Outras herbáceas Não erodido Adulta [20-25[
Fissura tronco; 

Ramo morto
Muito bom Tronco 4 1 4 9

Análise estabilidade 

biomecânica; Poda 

61 03-09-2021
Cupressus 

semperviriens
Outras herbáceas Sim Outras herbáceas Não erodido Adulta [20-25[ Muito bom 4 1 3 8

Análise estabilidade 

biomecânica

62 03-09-2021 Morus alba Relvado Sim Relvado Jovem [0-5[ Muito bom 4 1 1 6

63 03-09-2021 Ulmus glabra Relvado Sim Relvado Jovem [0-5[ Muito bom 4 1 1 6

64 03-09-2021
Liquidambar 

styraciflua
Relvado Sim Relvado Jovem [0-5[ Muito bom 4 1 1 6

65 03-09-2021 Quercus suber Relvado Sim Relvado Jovem [0-5[ Muito bom 4 1 1 6

66 03-09-2021
Casuarina 

equisetifolia
Relvado Sim Relvado Jovem [0-5[ Muito bom 4 1 1 6

67 03-09-2021 Juglans regia Relvado Sim Relvado Jovem [0-5[ Muito bom 4 1 1 6

68 03-09-2021 Quercus robur Relvado Sim Relvado Jovem [0-5[ Muito bom 4 1 1 6

69 03-09-2021 Pinus pinea Relvado Sim Relvado Jovem [0-5[ Muito bom 4 1 1 6

70 03-09-2021 Fraxinus angustifolia Relvado Sim Relvado Jovem [0-5[ Muito bom 4 1 1 6

71 03-09-2021 Pinus pinea Relvado Sim Relvado Jovem [0-5[ Muito bom 4 1 1 6

72 03-09-2021 Laurus nobilis Relvado Sim Relvado Jovem [0-5[ Muito bom 4 1 1 6

73 03-09-2021 Tilia platyphyllus Relvado Sim Relvado Jovem [0-5[ Muito bom 4 1 1 6

74 03-09-2021 Tamarix galica Relvado Sim Relvado Jovem [0-5[ Muito bom 4 1 1 6

75 03-09-2021 Olea europaea Relvado Sim Relvado Jovem [0-5[ Muito bom 4 1 1 6

76 03-09-2021 Crataegus monogyna Relvado Sim Relvado Jovem [0-5[ Muito bom 3 1 1 5

77 03-09-2021 Quercus robur Outras herbáceas Não Jovem [0-5[ Muito bom 3 1 1 5

78 03-09-2021 Ceratonia siliqua Outras herbáceas Não Jovem [0-5[ Muito bom 3 1 1 5

79 03-09-2021 Quercus suber Outras herbáceas Não Jovem [0-5[ Muito bom 3 1 1 5

80 03-09-2021 Juglans nigra Outras herbáceas Edificação Não Jovem [0-5[ Bom 3 1 1 5 Abate

81 03-09-2021 Fraxinus angustifolia Relvado Sim Relvado Jovem [0-5[ Muito bom 4 1 1 6

82 03-09-2021 Pinus pinea Outras herbáceas Não Jovem [0-5[ Muito bom 4 1 1 6

GERAIS AREA BIOMETRIA SANIDADE ESTABILIDADE BIOMECANICA



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

Registo Fotográfico de Anomalias no Arvoredo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Podridão em ramos de 1ª ordem em Prunus.        Podridão em Morus. 

 

 

 

Carpóforo em Morus.           Lesão em ramo de 1ª ordem em Melia. 

 



 

 

Lesão no colo e tronco em Cupressus.        Ramos inclinados sobre edifício em Cupressus. 

 

 

 

Fissura no tronco em Cupressus.         Ramos inclinados em Cupressus. 

 


