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PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA O ABATE DE 2 ÁRVORES
NÚCLEO: GEV Oriental
DESCRITIVO

DATA: 05/11/2020
FIGURA

Árvore ou Palmeira: Árvores não
georreferenciadas
Espécie (Género): Populus nigra
Local: Praça José Queirós
Quantidade: 2
Freguesia: Olivais
Zona Territorial: Oriental
Fundamentação do Pedido:

N.º de
ORDEM
1a2

As árvores em análise, de médio e
grande porte, localizam-se num canteiro
no centro da rotunda, muito próximo da
faixa rodoviária e do murete do túnel
viário.
O exemplar de maior porte apresenta a
copa em regressão, evidenciada pela
existência de vários ramos e pernadas
secos, e por ‘dieback’ do ápice.
Na base do fuste foi detetada a
presença de uma frutificação (carpóforo)
de um fungo basidiomiceta lenhícola,
causador de podridão do lenho e
vestígios da existência anterior de
outros carpóforos. Observa-se ainda
fendilhamento e destacamento da casca
no fuste.
Apresenta raízes superficiais muito
deterioradas, exibindo cavidades com
lenho exposto e degradado (podridão) e
vestígios de frutificações de fungo
lenhícola.
Estas evidências indiciam uma
diminuição acentuada da respetiva
resistência mecânica e comprometem a
estabilidade da árvore. (Fig. 1-3)
O outro exemplar arbóreo, de médio
porte, encontra-se totalmente seco, sem
qualquer possibilidade de recuperação.
Tendo em conta a sua localização, a
dimensão dos exemplares e os
problemas fitossanitários descritos,
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
se propõe o seu abate.

Fig. 1 – Aspeto geral do exemplar arbóreo localizado no canteiro no
centro da rotunda, muito próximo da faixa rodagem e do murete do
túnel viário. Copa em regressão, vários ramos secos e ápice em
‘Dieback’.

Fig. 2 – Presença de frutificações de fungo basidiomiceta lenhícola
causador de podridão do lenho, na base do fuste.
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Fig. 3 – Raízes superficiais muito deterioradas, exibindo cavidades
com lenho exposto e degradado (podridão) e vestígios de frutificações
de fungo lenhícola.

Fig. 4 – Aspeto geral do exemplar de médio porte totalmente seco.
Execução por:

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

x

Substituição por:

 Outra Espécie (a definir).

x
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