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PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA O ABATE DE 5 ÁRVORES
NÚCLEO: GEV Oriental

DATA: 08/04/2020

DESCRITIVO

FIGURA

Árvore ou Palmeira: Árvore
Espécie (Género): Eucalyptus sp.
Local: 2ª Circular - Av. Cidade do Porto - Av.
Marechal Craveiro Lopes
Quantidade: 4
Freguesia: Olivais
Zona Territorial: Oriental
Fundamentação do Pedido:
As árvores em análise, de grande porte,
localizam-se no separador central e taludes
envolventes da 2ª Circular (entrada de Lisboa
A1 Norte), próximo de faixas rodoviárias de
tráfego intenso.

N.º de
ORDEM
1a4

Um exemplar encontra-se totalmente seco,
sem qualquer possibilidade de recuperação,
situado no topo de um talude do separador
central da via. (Fig. 1)
Um outro exemplar, instalado num talude do
separador central, apresenta a copa
totalmente desestruturada e em regressão,
evidenciada pela existência de numerosos
ramos e pernadas secos, por ‘dieback’
generalizado de ramos, e copa rarefeita
(pouca densidade foliar). Esta árvore sofreu já
diversas quebras de pernadas e ramos,
exibindo uma lesão com podridão na zona de
inserção de pernadas. (Fig. 2)

Fig. 1 – Aspeto geral do exemplar totalmente seco, localizado num talude do

separador central da via.

Na área verde envolvente à Estação de
Lavagem de automóveis (“IMO Car Wash”),
há mais um eucalipto totalmente seco, sem
qualquer possibilidade de recuperação. (Fig.
3)
Nessa mesma zona verde, encontra-se um
outro exemplar multicaule, com um dos caules
seco, exibindo uma lesão extensa na zona do
colo, com cavidade e tecido lenhoso
degradado no interior. Os restantes caules
apresentam a copa em regressão, com
múltiplos ramos secos e reduzida densidade
foliar. (Fig. 4)

Fig. 2 – Aspeto geral do exemplar que apresenta a copa em regressão, com

numerosos ramos e pernadas secos, localizado num talude do separador
central da via.

Tendo em conta a dimensão dos exemplares,
os defeitos estruturais descritos e a sua
localização, consideram-se estas árvores
perigosas, por possibilidade de rotura parcial
da sua estrutura ou colapso dos indivíduos,
constituindo um risco elevado para a
segurança de pessoas e bens, pelo que
propõe-se o seu abate.
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Fig. 3 – Aspeto geral de outro eucalipto totalmente seco, localizado na zona

verde envolvente à Estação de Lavagem de automóveis (“IMO Car Wash”).
Execução por:

 CML- Meios Próprios (MEV)
 CML-Empresa “outsoursing”
 Junta de Freguesia

x

Substituição por:

 Outra Espécie (a definir)

x

Fig. 4 – Aspeto geral de outro exemplar multicaule, com um dos caules

seco, exibindo uma lesão com cavidade na zona do colo. Copa em
regressão, com numerosos ramos secos e reduzida densidade foliar.
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DESCRITIVO

FIGURA

Árvore ou Palmeira: Árvore
Espécie (Género): Acacia melanoxylon
Local: 2ª Circular - Av. Cidade do Porto - Av.
Marechal Craveiro Lopes
Quantidade: 1
Freguesia: Olivais
Zona Territorial: Oriental
Fundamentação do Pedido:

N.º de
ORDEM
5

A árvore em análise de grande porte, localiza-se
no topo de um talude do separador central da 2ª
Circular (saída de Lisboa A1 Norte), próximo de
faixas rodoviárias de tráfego intenso.
O exemplar apresenta mais de 50% da copa
seca, sem qualquer possibilidade de
recuperação.
Ao longo do fuste é visível um fenda
longitudinal, com lenho degradado no interior,
indiciando redução da resistência mecânica dos
tecidos e consequente aumento do risco de
rotura parcial ou integral da árvore em causa.
(Fig. 5)

Fig. 5 – Aspeto do exemplar (acácia) localizado num talude do separador
central da via, com mais de 50% da copa seca. Apresenta uma fenda
longitudinal no fuste, com tecidos lenhosos deteriorados.

Além de que, esta espécie tem estatuto de
invasora em Portugal, encontrando-se listada no
anexo I do Decreto-Lei n° 565/99, de 21
dezembro.
Tendo em conta o estatuto acima mencionado, a
dimensão do exemplar, os defeitos estruturais
descritos e a sua localização, considera-se esta
árvore perigosa, por possibilidade de rotura
parcial da sua estrutura ou colapso do indivíduo,
constituindo um risco elevado para a segurança
de pessoas e bens, pelo que propõe-se o seu
abate.
Enquadramento no Despacho “60/P/2012”
Pedido de Dispensa do Ponto N.º 6 do despacho
Previsão de Abate:
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Execução por:

 CML- Meios Próprios (MEV)
 CML-Empresa “outsoursing”
 Junta de Freguesia

x

Substituição por:

 Outra Espécie (a definir)

X

3 de 3

