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NÚCLEO: GEV Oriental

DATA: 04/08/2020

DESCRITIVO
Árvore ou Palmeira: Árvore não
georreferenciada
Espécie (Género): Populus x canadensis
Local: Av. de Berlim Nascente
Quantidade: 1
Freguesia: Olivais
Zona Territorial: Oriental
Fundamentação do Pedido:
A árvore em análise, de grande porte,
localiza-se numa placa ajardinada, num
entroncamento de faixas rodoviárias, numa
via de tráfego constante e intenso.
O exemplar apresenta o tronco
ligeiramente inclinado, com a copa
descompensada e desequilibrada sobre a
faixa de rodagem.
Apresenta a copa em regressão, exibindo
numerosos ramos e pernadas secos,
alguns em ‘dieback’.
Todas as pernadas estão esgaçadas por
terem sofrido roturas. O lenho que ficou
exposto encontra-se degradado, ao nível
das pernadas e ramos.
São visíveis numerosos rebentos
epicórmicos, no fuste e pernadas,
indiciando debilidade vegetativa.
Presença de frutificações de fungo
basidiomiceta lenhícola no colo, fuste e
pernadas principais.
Todos estes fatores evidenciam uma
diminuição acentuada da resistência
mecânica dos tecidos lenhosos e
potenciam o risco de rotura.
Tendo em conta a dimensão do exemplar,
os problemas fitossanitários e defeitos
estruturais descritos e a sua localização,
considera-se esta árvore bastante
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.
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Fig. 1 – Aspeto geral do exemplar com o tronco inclinado, a copa descompensada e

desequilibrada sobre a faixa de rodagem.

Fig. 2 – Copa em regressão, com numerosos ramos e pernadas secos, alguns em

‘dieback’. Presença de frutificações de fungo basidiomiceta lenhícola no tronco.

Enquadramento no Despacho “60/P/2012”
Pedido de Dispensa do Ponto N.º 6 do
despacho
Previsão de Abate:
/ / a / /2020
Execução por:

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

 Outra Espécie (a definir)

x
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A árvore em análise de médio porte, localiza-se
num canteiro adjacente à faixa rodoviária de
tráfego constante e intenso.
O exemplar cresceu numa mancha arbórea
densa, composta por vários Populus spp., sendo
uma árvore estiolada e estruturalmente mal
conformada.
Apresenta codominância apical, com bifurcação
do tronco a cerca de 1m do solo, com casca
inclusa. Cavidade com lenho degradado
(podridão) no fuste e junto ao colo.
O tronco apresenta uma inclinação acentuada
sobre a faixa rodoviária e a copa encontra-se
em regressão, com vários ramos e pernadas
secos.
São visíveis vários rebentos epicórmicos, no
fuste e pernadas, indiciando debilidade
vegetativa.
Exibe vestígios de frutificações de fungos
basidiomicetas lenhícolas na base do fuste.

Fig. 3 – Aspeto do exemplar com inclinação do tronco sobre a faixa de

rodagem. Vários ramos e pernadas secos.

Tendo em conta os defeitos estruturais e
problemas fitossanitários atrás descritos, que
evidenciam uma diminuição acentuada da
resistência mecânica dos tecidos, e a sua
localização, considera-se esta árvore bastante
perigosa, por possibilidade de rotura parcial da
sua estrutura ou colapso do próprio 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:

/ / a / /2020

Fig. 4 – Codominância apical, com bifurcação do tronco a cerca de 1m do solo,

com casca inclusa. Cavidade com lenho degradado (podridão) no fuste e junto
ao colo.
Execução por:

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

x

Substituição por:

 Outra Espécie (a definir, numa zona de
menor densidade arbórea da avenida)

X
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