
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mestrado em Arquitetura Paisagista 

Departamento de Geociências, Ambiente e Ordenamento do Território 

Faculdade de Ciências da Universidade do Porto 

 

Orientador FCUP 

Arq. Cláudia Fernandes 

Orientador CMP 

Eng. Isabel Lufinha  

Autoria: Mónica Mota 

 

A arborização como elemento valorizador dos 

eixos viários urbanos 

Proposta de requalificação das freguesias Foz do Douro e 

Nevogilde  

 

CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO 

Departamento Municipal de Espaços Verdes e Higiene Pública 

Divisão Municipal de Jardins  

 

 

Mestrado em Arquitetura Paisagista 

Departamento de Geociências, Ambiente e Ordenamento do Território 

Faculdade de Ciências da Universidade do Porto 

 

27 Setembro 2012 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente do Júri, 

_________________________________________ 

Maria José Dias Curado  

(Professor Auxiliar da Faculdade de ciências da Universidade da Porto) 

 

 

 

Data:_______________________ 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Dispostas em maciço ou em linha, a tensão entre volumes e vazios é um jogo no qual as árvores participam e, 

imperceptivelmente, a sua composição atrai ou passa despercebida, podendo contribuir para um contraste bem 

conseguido entre os materiais inertes da construção urbana e as formas vegetais.” 

Livro Verde Expo’98 
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RESUMO 

A presença de árvores ao longo das ruas das cidades promove a integração destas na estrutura verde urbana. 

Desta arborização resulta uma sucessão de benefícios que nenhum outro material é capaz de conferir sendo 

primordial a manutenção do equilíbrio ambiental num meio tão alterado como o das urbes. 

A crescente expansão, complexidade e ocupação das áreas urbanas exigem um esforço de planeamento para 

que o resultado seja uma cidade capaz de responder à população e as suas exigências.  

As árvores desempenham um papel fundamental neste contexto, pela importância ecológica e ambiental mas 

também por conferirem qualidade estética e paisagística. E aqui, é importante que a escolha das espécies 

considere a realidade do local e as funções principais a que estes elementos devem atender.  

Este trabalho pretende isso mesmo, uma análise crítica da situação presente do arvoredo das ruas das 

freguesias, de Foz do Douro e Nevogilde, na cidade do Porto. Foram levantadas 883 exemplares arbóreos no 

total das dezasseis ruas estudadas. A análise/avaliação do seu estado fitossanitário, do vigor vegetativo e dos 

conflitos encontrados, contribuiriam para a determinação da pertinência de uma proposta de requalificação de 

acordo com uma escala de prioridades de intervenção. A proposta foi trabalhada ao nível do estudo prévio, 

através de um plano geral complementado por simulações e cortes das diferentes ruas. 

 

ABSTRACT 

The existence of trees along the streets of a city allows its integration into the city's green structure. This 

afforestation provides a number of benefits that only they can give. The main advantage is the maintenance of 

environmental balance in an environment as amended as of cities. 

The increasing growth, complexity and occupation of urban areas require a planning effort for the result is a city 

capable of responding to the people and their demands. 

The trees have a vital role in this context, the ecological and environmental importance but also by imparting 

quality aesthetics and landscaping. And here it is important that the choice of species go against the reality of the 

place and the main functions that matter this play. 

This work intends that, a critical analysis of the existing situation of the trees from the streets of Nevogilde and 

Foz do Douro in Oporto. 883 arboreal specimens were raised in the total of sixteen streets studied. A review of its 

plant health, vigor and the conflicts found, contribute to determining the appropriateness of a proposed 

requalification according to a scale of priorities for intervention. The proposal was worked at the previous study 

through a master plane complemented by simulations and cuts of different streets. 
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I. INTRODUÇÃO 

1. Problemática e enquadramento do trabalho 

A intensificação da procura das cidades, para viver, em detrimento dos espaços rurais, conduziu a um rápido 

crescimento urbano, muitas vezes sem um planeamento adequado. Simultaneamente, as populações exigem 

cada vez melhores condições e qualidade de vida. Neste contexto os espaços verdes urbanos e, 

especificamente, as árvores podem desempenhar um papel muito importante, contribuindo para o bem-estar 

físico e psicológico destas populações. Contudo, nem sempre os núcleos urbanos respondem 

satisfatoriamente aos níveis de qualidade ambiental desejados. Para garantir a manutenção e continuidade 

desta qualidade urge refletir sobre a presença, persistência e organização dos valores ambientais que o 

espaço urbano oferece. A meta final deste processo é a presença continuada e efetiva da natureza na 

cidade, nas suas últimas expressões, e não apenas sinais e marcas da sua existência. (Fadigas, 1993). 

Podemos deste modo afirmar, que é imperativo que a árvore assuma um papel estruturante na cidade. O 

planeamento urbano deve considerar as árvores como um elemento integrante na composição e que não 

serve apenas para a colmatação de erros nos resquícios sobrantes. Assumir os benefícios que decorrem da 

implementação de massa verde na urbe, e não a integrar no planeamento urbano, é uma contradição.  

 

As árvores são mais do que um adereço bonito num cenário, estas produzem uma infra-estrutura funcional 

que contribui de um modo significativo para a qualidade de vida nos centros urbanos. O porte, o tamanho, a 

forma da copa, a textura, a cor, o aroma. A infinidade de combinações destas variáveis pode resultar num 

espaço urbano diverso e útil para a sociedade. Deve-se potenciar as funções das árvores nas cidades: 

beneficiar da sua presença e mitigar os problemas e conflitos que surgem diariamente para resolver. A 

resolução desses conflitos e consequentes reclamações por parte dos habitantes, não pode passar 

invariavelmente por podas drásticas e, em casos extremos, pelo abate das árvores. Assim, a árvore no 

espaço urbano, tem que deixar de ser encarada como “uma pedra no sapato”, e é urgente ultrapassar este 

estigma, porque se de algum modo, a árvore “bate na janela”, “entope caleiras”, “danifica o telhado”, “tira o 

lugar de estacionamento” por outro, uma apetecível sombra no Verão é imensamente apreciada, e quando se 

abordam questões ambientais e de saúde pública, a árvore assume, instantaneamente, um papel importante.  

 

Quando de trata de espaço público as exigências multiplicam-se. A arborização de eixos viários é talvez uma 

das operações mais difíceis no processo de gestão de espaço público urbano, pelas inúmeras variáveis que 

têm de ser consideradas e para as quais nem sempre se encontra uma solução ótima. Contudo, é 

precisamente esta dificuldade que se considera um desafio e, para a qual, se entende serem os Arquitetos 

Paisagistas, pela sua formação pluridisciplinar, capazes de propor soluções otimizadas, contribuindo 

decisivamente para minimizar esta problemática. 
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Muitos dos problemas diagnosticados no património arbóreo das ruas das cidades funcionam num ciclo 

vicioso. A arborização das ruas é um fenómeno recente pelo que muitas destas vias estão a ser arborizadas 

dezenas (às vezes centenas) de anos após a sua construção. Acresce que muitas ruas, atualmente, 

arborizadas têm dimensões exíguas para a concretização desse processo. Além disso, há que considerar as 

espécies que foram tradicionalmente mais utilizadas: plátanos (Platanus sp.), choupos (Populus sp.), lódãos 

(Celtis australis) e tílias (Tilia sp.). Todas estas espécies, de grande porte no estado adulto, são claramente 

desadequadas para arruamentos com dimensões reduzidas (larguras inferiores a 7m) conflituando, 

frequentemente, com as fachadas de edifícios enquanto as deviam valorizar.  

 

Na tentativa de resolver esta situação criou-se um novo problema. Sujeitaram-se as árvores a regimes de 

poda severos que conduziram a graves consequências ecológicas, económicas e sociais. Por um lado, os 

cortes frequentes causam grandes feridas expostas que constituem “portas abertas” aos agentes 

patogénicos externos, debilitando as árvores e reduzindo drasticamente a sua longevidade. Por outro, este 

regime de manutenção é incomportável em recursos humanos e financeiros. E, sociais, porque as árvores 

são continuamente alvo de reações negativas na opinião pública. “Some welcome their arrival with open arms 

and excitement, while others see their planting as an intrusion into their private space or territory” (Rae, 2010). 

 

2. Objetivos do trabalho 

Tendo em conta a problemática discutida, apresentam-se os seguintes objetivos gerais deste trabalho: 

 Atualizar o levantamento arbóreo das ruas da área de estudo; 

 Apresentar uma proposta para a requalificação dos eixos viários nas freguesias de Foz do Douro e Nevogilde 

com espacial incidência na sua arborização. 

 

Estes objetivos podem materializar-se em metas específicas que passam por: 

 Perceber a dinâmica do local através do levantamento em trabalho de campo; 

 Entender o estado atual do arvoredo nas freguesias Foz do Douro e Nevogilde; 

 Perceber quais as ruas que apresentam espécimes arbóreos com mais sinais e sintomas de fragilidade e 

com menor vigor vegetativo bem como quais as ruas com maior frequência de árvores em conflito com a 

envolvente; 

 Determinar as ruas prioritárias de intervenção, e em quais se espera uma intervenção a curto, médio e longo 

prazo; 

 Identificar as espécies que devem ser consideradas em projetos para ruas com dimensões reduzidas, 

semelhantes a ruas de centros históricos, e na proximidade e sob influência do mar; 

 Preconizar o ensaio de determinadas espécies arbóreas através da sua introdução na área de estudo; 
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 Contribuir para o incremento dos índices de diversidade não só na área de influência destas freguesias mas 

também a nível municipal. 

 

3. Área de estudo   

A área de estudo localiza-se na cidade do Porto à latitude 41◦10’ N e à longitude 8◦ 40’ E. É limitada a Oeste 

pelo Oceano Atlântico e a Sul pelo Rio Douro. O contexto climatológico do Porto resulta de uma combinação 

complexa entre condicionantes diversas: a posição geográfica na costa ocidental de um continente, 

localizado numa latitude onde a circulação atmosférica gera fluxos de ar O-E, o mar, o rio, e a diferenciação 

altimétrica e a atividade antrópica de tipo urbano. O rio prolonga a sua presença pelos vales dos Rios Tinto e 

Torto até à Rua da Circunvalação e envolve toda a vertente declivosa que limita a cidade a sul. A partir daí 

para Norte e do cruzamento da Av da Boavista - Av Antunes Guimarães para E, é o efeito da urbanização 

que controla as nuances térmicas existentes. (PDM Porto, 2005). A temperatura média do ar anual varia 

entre 12.5 e 15ºC, sendo a diferença entre os meses mais quentes e os mais frios cerca de 10ºC. A 

humidade média anual está entre 75 e 80 % e a precipitação anual total está entre 1000 e 1200 mm. Mais de 

100 dias por ano com a precipitação igual ou superior a 1.0 mm. Os ventos dominantes são de Oeste e 

Noroeste (Pereira et al., 2006). 

 

A área de intervenção compreende duas freguesias da parte poente da cidade do Porto (Fig 1), a Foz do 

Douro e Nevogilde. Esta faixa da cidade carateriza-se pela forte influência marítima. A existência de praias 

contribui para uma elevada afluência a esta zona não só na época balnear mas também durante todo o ano. 

Pelo tipo de habitação, caraterizado por uma composição de edificações antigas, algumas com mais de um 

século, e de edifícios mais contemporâneos e de arquitectura moderna e pelo tipo de malha urbana que 

alberga, “cidade-jardim” e “cidade-tradicional” (PDM, 2005), é possível aferir que se trata de um espaço nobre 

da cidade ocupado pelas famílias mais abastadas. Atualmente residem na cidade do Porto 237 584 

habitantes, 5018 na freguesia de Nevogilde e 10997 na freguesia da Foz do Douro. Comparativamente a 

freguesia mais populosa é Paranhos com cerca de 44 298 habitantes e, em oposição, a Sé com 1091 

habitantes. As condições orográficas e climatológicas determinam o ambiente do local. A elevada exposição 

solar e a presença de correntes de vento compreendem as suas caraterísticas.  

A existência de uma elevada oferta de serviços, do Parque da Cidade e a existência de uma densa rede 

viária (do tipo “arruamentos estruturantes locais” (PDM, 2005) apetrecha esta zona da cidade e contribui para 

o incremento de valor ao local. 

 

Foram objeto de estudo dezasseis (16) ruas da cidade (Fig 1 3) a Rua Cândida Sá de Albergaria, a Rua do 

Crasto, a Rua de Diu, a Rua Doutor Jacinto Nunes, a Rua Doutor Sousa Rosas, a Rua do Faial, a Rua do 

(3) 
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Farol, a Rua do Funchal, a Rua de Gondarém, a Rua da Índia, a Rua José de Carvalho, a Rua Marechal 

Saldanha, a Rua do Molhe, a Rua do Padrão, a Rua Pêro da Covilhã e a Rua do Teatro.  
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Fig. 01 (1) Localização geográfica da cidade do Porto, em Portugal (2) e suas freguesias Nevogilde e Foz do Douro 

(3) e identificação das ruas que constituem o objeto de estudo deste trabalho. 1. Rua Cândida de Sá Albergaria 2. 

Rua do Crasto 3. Rua de Diu 4. Rua Doutor Jacinto Nunes 5. Rua Doutor Sousa Rosas 6. Rua do Faial 7. Rua do 

Farol 8. Rua do Funchal 9. Rua de Gondarém 10. Rua da Índia 11. Rua José de Carvalho 12. Rua do Molhe 13. Rua 

do Marechal Saldanha 14. Rua do Padrão 15. Rua do Pêro Covilhã 16. Rua do Teatro 

(1) (2) 

(1) (2) 

(3) 
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Fig. 02 – Diagrama esquemático da metodologia adotada para o desenvolvimento do trabalho 

4. Metodologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A metodologia deste trabalho (fig. 02) compreendeu quatro etapas principais: (1) levantamento (que inclui 

trabalho de campo, (2) análise, (3) síntese e (4) proposta. Antes de dar início à primeira fase do trabalho de 

estágio foi executada uma pesquisa bibliográfica do estado da arte. Paralelemente iniciou-se, também, o 

estudo de espécies arbóreas. 

A fase de levantamento consistiu, essencialmente, no trabalho de campo. Foi efetuado um levantamento do 

arvoredo: as suas caraterísticas, o seu estado atual e os conflitos com a envolvente. Foi, também, executado 

o levantamento da via de trânsito e das suas principais caraterísticas: a existência e a tipologia de 

estacionamento, a existência de passeios, a posição das passadeiras e os sentidos de trânsito. A recolha de 

dados foi elaborada em todas as árvores e em todas as ruas integrantes à área de estudo. Essa informação 

recolhida foi registada em fichas previamente elaboradas para esse fim.  

 

Posteriormente, em fase de análise, para além da sistematização da informação recolhida no campo, em 

bases de dados, foram produzidos mapas referentes aos diversos fatores físicos e antrópicos, que se 

entenderam ser os mais importantes para uma compreensão global da área de estudo. Nesta análise 

considerou-se imperativo refletir sobre a arborização existente, o trânsito, particularmente o estacionamento 
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e os sentidos de trânsito das vias, as tipologias de edificado, o estudo do comportamento das sombras 

provocadas pelas edificações nas ruas e o declive das mesmas.  

 

Nesta etapa, também, se iniciou a seleção das espécies arbóreas mais adaptadas às caraterísticas biofísicas 

do local. Produziu-se uma listagem com as espécies arbóreas potenciais, com especial atenção às que estão 

melhores adaptadas a arruamentos e à sua morfologia e as que cumprem as exigências essenciais para a 

sua instalação em eixos viários urbanos de proximidade e influência atlântica.  

 

A fase de síntese consistiu numa confrontação das variáveis analisadas na fase anterior. A análise conjunta 

das bases de dados (gráficos demonstrativos dos resultados obtidos no levantamento arbóreo atual e as 

cartas de análise) foram os instrumentos que permitiram a produção de uma “carta de prioridades de 

intervenção”. Esta carta de síntese teve como principal objetivo estabelecer uma prioridade de intervenção 

nas dezasseis ruas. A motivação desta carta tem a ver com a necessidade de fasear no tempo a intervenção 

nas diferentes ruas. As vias com mais problemas relacionados com a arborização ao nível do vigor vegetativo 

e sinais/sintomas de fragilidade, com conflitos arborização-edificado e alvo de maior número de reclamações 

por parte dos moradores foram consideradas prioritárias. Esta ponderação foi estabelecida através da 

organização de uma tabela na qual se colocaram as ruas, por ordem, da mais grave para a menos grave 

relativamente às diferentes variáveis analisadas. Na carta de síntese, espacializou-se os resultados obtidos, 

sendo que as ruas estão organizadas em três grupos de acordo com uma escala de urgência de intervenção, 

a vermelho as mais problemáticas e, portanto, prioritárias, a laranja as intermédias e a verde, as que toleram 

um período de uma maior mora, na intervenção. Paralelamente, criou-se uma tabela de espécies, resultante 

do estudo e pesquisa das mesmas, na qual se registaram as caraterísticas que mais interessam avaliar no 

contexto deste trabalho. Para perceber qual o grupo de espécies que responde de forma mais eficiente às 

caraterísticas da área de estudo, criou-se uma tabela de ponderação de espécies potenciais, também, 

através do sistema de pontuação. Na fase de proposta, desenvolveu-se um estudo prévio para a 

requalificação das ruas que integram este trabalho. Deste estudo faz parte um diagrama de toda a área de 

intervenção que apresenta a proposta de forma simplificada e numa visão geral. Mais pormenorizadamente 

elaboraram-se planos gerais das ruas para as quais se propõe uma requalificação. Para se compreender de 

forma expedita e mais real, complementou-se a proposta com cortes transversais e longitudinais bem como 

com simulações das diferentes vias.  

 

II.  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

1. A árvore: valor, vantagens e funções 

A árvore é um organismo vivo complexo e por isso admite inúmeras definições. Para cada área de trabalho a 

árvore é uma entidade diferente ou, simplesmente, é apreciada e visualizada de diferentes formas. De acordo 
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com os arquitetos paisagistas portugueses Cabral e Teles 1999, genericamente “uma árvore é uma planta 

lenhosa de grande porte, com tendência para a formação de um tronco.” Segundo os autores Harrar, Harlow 

e White a árvore é uma planta lenhosa que em estado adulto atinge 6m ou mais de altura. Já para Sudworth 

a árvore é uma planta lenhosa com um mínimo de 2,5m de altura e 5cm de diâmetro. Na Engenharia 

Florestal para além daquilo que já foi mencionado, a árvore entende-se como uma fonte de recursos 

comercializáveis, como o caso da madeira. Contudo, na Arquitetura Paisagista, a árvore adquire um conceito 

mais abrangente e complexo. Para além do valor que pressupõe em si própria, a árvore produz um trabalho 

discreto e silencioso, mas eficaz (Araújo, 1998). A árvore assume uma importância que vai para além das 

definições enumeradas anteriormente. Ao papel ambiental, ecológico e económico que as árvores 

desempenham, somam-se as funções: social, visual e estética os quais resultam, de um modo geral, no valor 

paisagístico da árvore.  

 

O valor ecológico pode manifestar-se de várias formas. As árvores disponibilizam alimento e abrigo para a 

fauna, reciclam o dióxido de carbono, que tanto se produz nas cidades, e devolvem o oxigénio à atmosfera. 

São capazes de restituir os minerais ao solo através da queda de folhas e da própria deterioração dos seus 

materiais como ramos e frutos. E, ainda, estabilizam o solo com as suas raízes, melhorando a estrutura do 

mesmo. 

 

A sua presença nas cidades é fulcral para o combate à poluição caraterística destes meios. Segundo estudos 

executados por Wania em 2012, a vegetação consegue remover de forma mais eficaz os gases poluentes da 

atmosfera, do que as superfícies artificiais dos edifícios e das ruas. As árvores interagem na ventilação das 

ruas, na dispersão dos gases poluentes e nalguns casos, na sua remoção (Ries e Eichorn, 2001). 

Relativamente ao papel ambiental e ecológico, as árvores regulam os microclimas que se fazem sentir nas 

cidades e são capazes de desempenhar uma ação depuradora do ar. De acordo com Araújo 1998, a 

amenidade do espaço urbano depende de variados fatores ambientais como a composição do ar, a sua 

mobilidade, a temperatura, a humidade, a luminosidade, as vibrações que o perturbam entre outros e o tecido 

verde que melhor pode assegurar essa função depuradora da atmosfera é constituído por formações 

maciças de vegetação arbórea. 

 

O contributo da árvore na regulação da temperatura é, sem dúvida, uma vantagem também no aspeto 

económico. Este desempenho traduz-se numa “redução de consumo energético dos edifícios (ao nível de 

aparelhos refrigeradores e de aquecimento” (Akbari et al. 2001). Para além disso, “as árvores urbanas detêm 

a capacidade de influir na redução do escoamento de águas pluviais e, assim, minimizar inundações e danos 

às propriedades urbanas.” (Mc Pherson et al., 1997). Em 1991, McPherson estudou uma plantação de 

árvores para calcular os seus benefícios. Foram analisados parâmetros como os custos de irrigação, da 
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poda, e da sua eliminação em relação à manutenção da sua presença relativamente ao serviço ecológico 

que prestavam. Os serviços ecológicos estudados foram: a manutenção da temperatura, a purificação do ar, 

e a retenção das águas de escorrência. “Nos primeiros cinco anos, os custos superavam os benefícios, 

durante os seguintes 25 anos, os benefícios ultrapassavam os custos em cerca de três vezes.”  

 

O valor económico das árvores não se centra apenas nos aspetos enunciados, as árvores também 

potenciam um acréscimo de valor na envolvente das edificações e consequente apreciação da mesma, o que 

contribui para o aumento do valor da propriedade. Segundo Selia e Anderson (1982), os construtores 

estimaram que os lotes arborizados vendiam-se, em média, a um valor 7% mais alto do que as casas 

equivalentes sem enquadramento arbóreo. Esta perceção positiva que as árvores criam na paisagem 

assume, por vezes, um valor cultural e histórico. Essa influência na paisagem constitui um valor por si só mas 

a sua presença melhora o ambiente dentro das casas, no local de trabalho e no espaço público. Estes 

benefícios materializam-se no bem-estar físico e mental a curto, médio e, principalmente, a longo prazo na 

saúde. O posicionamento estratégico da arborização, em espaço público, permite a criação de pontos de 

vista interessantes e detalhes na paisagem. Acresce às suas vantagens a sombra que geram, a atenuação 

da velocidade do vento e o efeito psicológico de redução da poluição sonora. A primeira é determinante pra 

os transeuntes principalmente nos meses de calor nos eixos viários de declives acentuados, pois a elevada 

exposição solar torna-se desagradável com a inexistência de sombras. Nestas condições, a introdução de 

árvores na via contribui para o aumento do conforto quer para os transeuntes quer para os condutores.  

 

Ao nível estético no espaço público, nomeadamente nas ruas a presença de árvores para além das 

vantagens mencionadas, enriquecem eixos visuais e conferem valor paisagístico às mesmas. A combinação 

infinita de cores, texturas, formas e densidade da copa das árvores, bem como o seu crescimento enfatizado 

pela passagem das estações aliados à disposição das árvores permite gerar paisagens diversas. Nos eixos 

viários há ainda que atender, para além das variáveis anteriores, ao efeito resultante dos diferentes 

compassos de plantação. Ainda neste campo, a escala, a diversidade, o equilíbrio, o ritmo, a força visual e o 

espírito do lugar são aspetos que se devem atender, também no projeto de eixos viários. 

Concluindo e de acordo com Michau em 1998, a árvore pode ser encarada como um valor patrimonial. 

Património paisagístico, pelo seu valor estético próprio, o seu papel na composição com os outros elementos 

que a rodeiam ou acompanham, o seu valor poético sensível; Património social pela melhoria que traz à 

nossa qualidade de vida, por exemplo em termos de conforto: a proteção contra o vento, o frio, a chuva, o 

sol, filtrante de poeiras; Património histórico, seja como elemento complementar da arquitetura, de obras de 

arte (áleas de castelos, jardins históricos, canais), suporte histórico pelos feitos que lhe estejam associados, 

ou simples referência de tempos passados. Património botânico ou pitoresco se a espécie é rara, se ocorre 

fora da sua área natural de distribuição ou se é exótica ou resultante de manipulação (cultivares). Todos 
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estes aspetos estéticos, sensíveis, sociais… não são geralmente tidos em consideração, ou têm um fraco 

peso nas decisões técnicas que afetam o futuro da árvore.  

 

2. Arborização viária: origem e evolução 

Na Idade Média, já o elemento árvore estava presente, ainda que, nas ruas de dimensões mais reduzidas, 

somente nas áreas mais largas, como nas praças, havia uma árvore ou mais plantadas. Foi nos séculos XVII 

e XVIII que se começou a passear nas alamedas com árvores posicionadas paralelamente dos dois lados 

das ruas. Estas eram quase exclusivamente de domínio arquitetónico como acontece na Baixa da cidade do 

Porto, no Bairro Alto em Lisboa. Apenas nos finais do século XIX apareceu a ideia de rua arborizada com 

dois alinhamentos de árvores. Neste século, a arborização viária surge na máxima expressão clássica nos 

“Boulevards” de Paris de Haussman. Os materiais mudaram, começou-se a utilizar macadame e calçada, as 

árvores apareciam nos passeios em terra batida, e a sua função destinava-se principalmente a produzir 

sombra e a alegrar a atmosfera cinzenta das cidades. Foi, sob este cenário, que se verificou a crescente 

preocupação com as questões da poluição, resultante do aumento de trânsito automóvel nas cidades e a 

higiene pública. Neste sentido investiu-se nas árvores em arruamentos e estas assumiram, ainda mais, um 

papel preponderante na cidade. 

 

Atualmente, a realidade é distinta, a maioria das ruas e passeios são construídos com materiais muito pouco 

permeáveis ou até mesmo impermeáveis juntamente com o ambiente cada vez mais poluído, devido à 

concentração de gases poluentes resultantes dos combustíveis dos veículos. Esta evolução materializou-se 

sobretudo na “alteração da temperatura nas cidades como na qualidade das radiações solares”. “Não só o 

Homem mas também as árvores sobrevivem em ambientes cada vez mais hostis nas cidades modernas o 

que demonstra a urgência do desenvolvimento “de uma política séria de espaços verdes” que permitam 

conservar condições razoáveis de vida.” (Cabral e Teles, 1998). 

 

2.1 A arborização na cidade do Porto 

Na Carta de Teles Ferreira, de 1892, (ver anexo 1) verifica-se a existência de algumas edificações nobres na 

área de estudo. Estas casas nobres caraterizavam-se pelos grandes jardins de caráter formal, os quais se 

podem identificar através do seu traçado. Ainda de realçar a presença do Castelo do Queijo e a Av da 

Boavista. As ruas de Gondarém, Marechal Saldanha, Molhe, Índia, Crasto Padrão e Dr Sousa Rosas e Dr 

Jacinto Nunes que já aparecem representadas nesta carta ainda que com uma conformação diferente 

daquela que apresentam atualmente. A arborização das ruas, em 1892, parece que ainda não existia, pelo 

menos não se encontra representada nesta carta. Através da observação e análise da Carta de Teles 

Ferreira percebe-se que o carácter agrícola dominava esta zona da cidade. 
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De acordo com Helena Madureira em 2008, a Foz conhece a partir da segunda metade do século XIX um 

desenvolvimento notável pois passou de um simples aglomerado piscatório a um espaço privilegiado da 

cidade, como são exemplo a construção do Passeio Alegre e as atuais Avenidas Brasil e Montevideu. 

Aponta-se como principal razão desta transformação a banalização dos banhos de mar herdados pela 

comunidade britânica e, também, o desenvolvimento dos transportes. O aparecimento de ligações facilitadas 

a esta zona da cidade fez com que a afluência de pessoas aumentasse significativamente e, por 

conseguinte, que várias famílias aí se fixassem em segundas residências.  

 

Já em 1939, através da análise da fotografia aérea, os arruamentos que existiam são praticamente os 

mesmos e com a mesma conformação que apresentam na atualidade. Hoje, ainda é possível observar 

construções que já existiam à data da fotografia. Naturalmente a densidade de edificado era menor que a 

atual contudo, ainda se mantêm algumas originais desta altura. 

A maioria das ruas, também, já era arborizada pois esta é bem visível nesta fotografia aérea. Comparando a 

data apontada à arborização atual destas ruas pelo levantamento arbóreo efetuado pela C.M.P e esta 

fotografia aérea é possível aferir que algumas das árvores existentes atualmente datem desta altura, ou seja, 

é possível que algumas somem cerca de 70 anos. As espécies dominantes nesta zona são o Platanus x 

acerifolia e o Populus nigra. É, ainda, de realçar o facto da Praça do Liége já existir com o mesmo traçado, 

de carácter formal, ainda que alguns elementos do jardim tenham sido alterados. É possível, também, 

observar a existência dos jardins da atual Avenida Montevideu, a Rotunda do Castelo do Queijo e a Av da 

Boavista. Estes, ainda existem atualmente contudo o seu traçado inicial foi alterado nomeadamente com as 

intervenções do Porto 2001. A Praça do Império e a Av. Marechal Gomes da Costa já nesta altura assumiam 

importância na rede viária da cidade. Pode-se, ainda, observar o Largo de Cadouços com o traçado diferente 

do atual.  

Apesar de se verificar um aumento nítido da construção na década de 20 e 30, pode observar-se que ainda 

se mantém uma elevada área permeável livre da construção.  

 

A partir do Foto plano 1958, constata-se que a principal diferença para a fotografia aérea anterior é o facto da 

arborização das ruas já se apresentar mais desenvolvida e portanto mais facilmente observada nesta 

imagem. Confirma-se o aumento da edificação e a persistência dos espaços anteriormente descritos: a Praça 

de Liége, o Largo de Cadouços, o Jardim da Av. Montevideu, o Castelo do Queijo e as Avenidas da Boavista 

e Marechal Gomes da Costa. Contudo, a Praça do Liège e o Largo de Cadouços, nesta carta, já apresentam 

traçados diferentes da carta anterior e do actual. 
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3. A gestão e a manutenção do arvoredo urbano 

A gestão do arvoredo compreende diversos procedimentos e intervenções como sejam a análise visual de 

árvores (Visual Tree assessment - VTA), a avaliação da estrutura biomecânica das árvores, os diversos tipos 

de podas, os abates, as plantações, os tratamentos fitossanitários e a proteção de árvores de valor 

excecional. Neste capítulo abordar-se-á especificamente a temática das podas e fitossanidade e limitações 

presentes no meio urbano pois foram as mais debatidas e estudadas na elaboração deste trabalho.  

 

3.1 Poda, fitossanidade e limitações no meio urbano  

As ruas estreitas, a falta de espaço, os pavimentos, a circulação ou a rede de infra-estruturas implicam 

muitas vezes o recurso a espécies com o porte natural de pequenas dimensões, sobretudo ao nível do 

diâmetro da copa. Deve evitar-se o emprego de árvores demasiado vigorosas para o volume onde vão ser 

contidas, já que necessitarão de intervenções frequentes e onerosas, mesmo que as árvores estejam bem 

formadas. O aproveitamento da tendência natural da árvore é uma mais-valia e deve ser sempre a preferível. 

Será, portanto, mais fácil de conduzir e manter sob uma forma artificial uma árvore cujo porte natural se 

aproxima do objetivo procurado do que contrariar fortemente uma árvore com um porte natural muito 

afastado desse objetivo. Os custos de manutenção da árvore nos dois casos anteriores são muito diferentes. 

O segundo caso conduz a uma multiplicação de intervenções e, por consequência, dos custos. Este exemplo 

demonstra que a prática, recorrente, das podas deve ser previamente avaliada. Uma das consequências por 

vezes passa pela perde do valor patrimonial da árvore. 

 

Deve saber-se tirar partido da altura, do volume e sobretudo, da forma natural da árvore aquando da escolha 

das espécies e variedades que, na sua forma natural e porte adulto, estejam adaptadas ao objetivo 

procurado. Caso contrário, as podas passam a ser uma constante o que é desfavorável para o 

desenvolvimento natural e saudável da árvore. De acordo com o Dictionnaire d’Horticulture, podar: “é 

suprimir um vegetal de ramos por vezes, de raízes, com o fim de modificar o seu desenvolvimento natural ou 

de dirigir a seiva para locais mais bem colocados ou melhor dotados para o cumprimento das funções 

naturais.”  

 

Normalmente, no contexto dos eixos viários das cidades, frequentemente se assiste a uma desadequação 

das espécies ao contexto em que se encontram e nestas situações a poda passa a ser ação de manutenção 

determinante ao longo do ciclo de vida das mesmas. Nestas situações, as árvores ficam de tal forma 

dependentes e sujeitas a podas constantes e drásticas que, muitas vezes, o seu interesse estético e o seu 

vigor vegetativo ficam comprometidos. Para além de se recorrer à poda, para resolver problemas e conflitos, 

este é também um recurso utilizado para a formação da copa. É possível conduzir a árvore para que 

responda melhor às condições do local.  
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Ao adicionar o custo das operações e o custo patrimonial, compreende-se rapidamente que nada justifica as 

operações pesadas de atarraque ou supressão dos ramos. 

As respostas das árvores à poda podem ser diversas principalmente quando os cortes são mal executados e 

causam feridas. Para a árvore recuperar do corte, o câmbio dos tecidos que envolvem a ferida tem que estar 

vivo, para se desenvolver. Quanto menor for a dimensão da ferida, mais rápido será o recobrimento e 

portanto mais limitados os riscos de infeção. Contudo, contrariamente ao que se pensa, a cicatrização nem 

sempre significa que a árvore recuperou totalmente. Normalmente, considera-se que cicatrização é análoga a 

cura. O recobrimento de uma ferida não significa que a árvore tenha recuperado totalmente. Os tecidos 

podem ter sido infestados por insetos xilófagos ou por organismos responsáveis pela podridão da madeira e 

a sua ação continuará na árvore, mesmo após a cicatrização. O objetivo de um corte correto é, portanto, 

duplo: favorecer a cicatrização rápida e evitar ao máximo as infeções ou o apodrecimento interno dos tecidos 

da árvore (Michau, 2002). 

 

Em ambiente urbano são diversos os fatores que, por gerarem situações de stress nas árvores, influenciam a 

incidência e severidade de problemas fitossanitários. Para além dos cortes mal executados resultantes das 

podas, o solo compactado é talvez um dos fatores mais constrangedores nas plantações dos arruamentos 

urbanos. “O processo de compactação refere-se à compressão do solo não saturado promovendo o aumento 

da sua densidade e redução do seu volume, resultante da expulsão do ar dos poros do solo.” (Junior, 2000) 

 

As limitações do solo urbano para a arborização prendem-se com o facto de, normalmente, a construção 

preceder à instalação das árvores. Os solos ideais para a construção têm caraterísticas diferentes dos 

requisitos necessários para os solos que contribuirão para o sucesso das plantações. E, normalmente, a 

arborização do espaço urbano surge precisamente nas parcelas sobrantes e adjacentes ao edificado. Nos 

arruamentos a situação é semelhante, constrói-se a faixa de rodagem e depois nos espaços sobrantes 

plantam-se as árvores, diversas vezes ainda sem terem uma caldeira definida. De acordo com Jim (1998), 

recorrentemente, a maioria das árvores encontradas nos centros urbanos apresentam tempo de vida muito 

menor que o potencial biológico de sua espécie, reduzindo a qualidade ambiental e aumentando os custos da 

arborização. Segundo Robaina et al. (2001), o crescimento urbano acelerado tem provocado um excesso de 

superfícies impermeabilizadas, que reduzem a infiltração de águas das chuvas, aumentando os riscos de 

erosão, compactação e deslizamentos do solo. A principal causa desta impermeabilização de solo 

desmedida tem a ver com a falta de planeamento urbano. Outra limitação é quando o solo se encontra 

desnudo e ocorre a sua erosão. “Normalmente, este fenómeno que acontece por ação do vento ou da chuva, 

remove o horizonte superficial a porção mais fértil do perfil, onde há melhores condições biológicas e físicas 

ao desenvolvimento radicular das plantas” (Hillel, 1998). Estes fenómenos de compactação, erosão, 
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impermeabilização do solo causam alterações ao nível morfológico constituindo interferências ao nível do 

regime hídrico e térmico e diminuem ou anulam, mesmo, a sua capacidade de receber plantas e garantir a 

sustentação das mesmas. Para além das características estruturais do solo, em meio urbano também é 

comum os solos serem pobres ao nível de nutrientes e minerais (ver anexo 2). 

Para além da questão da compactação do solo, surgem recorrentemente outros problemas como o 

encharcamento, os pavimentos impermeáveis, o espaço aéreo e subterrâneo reduzido, a iluminação artificial, 

a poluição e os danos provocados por obras. Estas limitações ao desenvolvimento normal da árvore podem 

ser evitadas ou minimizadas simultaneamente à instalação da mesma ou mesmo na gestão do arvoredo. 

Relativamente à primeira: com a seleção da espécie, na escolha dos espécimes, incrementando a 

diversidade, evitando compassos de plantação apertados e preparando uma cova de plantação. Na segunda, 

através de inspeções periódicas e com intervenções adequadas e atempadas. 

 

O problema fitossanitário decorre da combinação de três fatores: hospedeiro suscetível, agente causal e a 

ocorrência das condições favoráveis. Este pode manifestar-se de duas formas distintas. A primeira através 

de sintomas: alterações que ocorrem no hospedeiro em resultado da sua reação à presença de um parasita 

ou agente abiótico, por exemplo cancro, cloroses e murchidão. Por outro lado, os sinais que são uma mera 

manifestação do parasita independentemente do hospedeiro, por exemplo micélio, frutificações do agente 

causal e presença de insetos. Apontam-se como os principais problemas fitossanitários, as doenças foliares, 

as manhas foliares, as antracnoses, os oídios, as ferrugens, as mineiras, os picadores-sugadores. Para além 

destas, que são as mais frequentes, podem ainda suceder doenças no tronco e ramos, doenças vasculares, 

doenças radiculares e podridão do lenho. (Abrantes, 2010)  

 

3.2 O caso da C.M.Porto 

Até ao início do século a equipa de manutenção que geria o arvoredo da cidade do Porto era constituída por 

alguns, poucos, técnicos de jardinagem que lutavam contra a escassez de recursos e a falta de formação, 

decidindo e agindo livremente, com base na experiência adquirida ao longo dos anos. Essa liberdade de 

intervenção nas áreas verdes, nomeadamente, no arvoredo, nem sempre deu bons resultados. A 

consequência dessa realidade teve e continua a ter repercussões várias, ao nível do estado do arvoredo, e 

dos espaços verdes em geral, na cidade. A título de exemplo pode remeter-se à situação pela qual o 

arvoredo das ruas da Foz do Douro e Nevogilde atravessam hoje em dia. Esta área carateriza-se pela 

existência de espécies desadequadas ao volume de espaço disponível, pois estas são sobredimensionadas 

para a tipologia de rua em causa. A monoespecificidade ao longo de vários quilómetros das ruas também 

tem causado problemas na gestão das árvores, pois vão surgindo doenças que afetam progressivamente 

todas as árvores ao longo de distancias consideráveis. Encontram-se apenas quatro espécies de árvores, 

Platanus x acerifolia, Populus nigra, Celtis australis e Tamarix gallica, sendo que a primeira domina e a última 
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foi introduzida recentemente para se testar a sua adaptação. As primeiras três têm resultado em inúmeros 

conflitos essencialmente relacionados com a falta de volume disponível para se desenvolverem. Perante esta 

constatação seria conveniente que se procedesse à substituição destas espécies nas ruas em questão, 

contudo, não é isso que se tem verificado. Atualmente, pode averiguar-se que quando ocorrem situações em 

que é preciso substituir-se alguma árvore, persiste-se na instalação de uma destas três espécies. Cria-se, 

inconscientemente um contrassenso, pois acaba por se cometer o erro anterior e o efeito de escala que se 

pretende manter também acaba por desaparecer.  

 

Confrontados com esta situação também noutros locais da cidade, e conscientes da necessidade de uma 

modernização na gestão e manutenção do arvoredo urbano, as chefias verificaram que uma equipa 

constituída apenas por técnicos não era suficiente. Foi então que, em 2003, se criou uma equipa mais 

especializada com técnicos superiores com experiência em gestão e manutenção de árvores em contexto 

urbano. Paralelamente à criação desta equipa de trabalho surge a vontade e a necessidade de normalizar as 

ações de gestão e de manutenção e, portanto, inicia-se a elaboração de um Plano de Arborização Municipal 

(PAM), que ainda se encontra em fase de consolidação e aguarda a aprovação. 

 

Fazem parte dos objetivos de gestão do arvoredo urbano, concluir a catalogação de todas as árvores do 

concelho. Para além das fichas em suporte analógico utilizadas para o levantamento em trabalho de campo, 

pretende-se dar continuidade à criação da base de dados em formato digital, em ambiente SIG, com todos os 

exemplares arbóreos devidamente identificados e georreferenciados, para que de forma rápida e expedita se 

possa consultar todo o histórico relativo a cada árvore.  

No âmbito da gestão urbana as ferramentas de SIG permitem direcionar a análise de modo a identificar as 

problemáticas do conjunto arbóreo, a planear o programa de manutenção e a justificar outras medidas de 

intervenção. (Silva, 2011) 

 

Existem, atualmente, 33 290 árvores catalogadas no concelho do Porto sendo que 32 340 estão 

pormenorizadamente diagnosticadas. Deste total, ainda não fazem parte as árvores dos grandes parques e 

jardins públicos, tais como o Parque da Cidade, os Jardins do Palácio Cristal, o Parque de S. Roque, etc.  

No total as árvores catalogadas, existem 238 espécies, das quais 191 são folhosas e 46 são resinosas, 127 

são caducifólias e 109 de folha persistente. As cinco espécies com maior representatividade, por ordem 

decrescente, são Platanus x acerifolia 8% (Plátano), Acer negundo 7% (Bordo comum), Celtis australis 6% 

(Lodão), Populus nigra 6% (Choupo) e Camellia japonica 6% (Camélia), sendo que, no total, representam 

30% do coberto vegetal. Atualmente, e considerando apenas as árvores catalogadas existe um rácio de uma 

árvore por cada 6 habitantes.  
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3.2.1 Norma de Granada 

Por vezes, é necessário determinar o valor de uma árvore para atribuir uma indemnização à C.M.P., quando 

esta é danificada ou abatida devido, por exemplo, a acidentes viários, novas construções, passagem de 

cabos elétricos ou de condutas de gás, etc.  

Existem muitos métodos para calcular esse valor contudo, alguns não têm em consideração os benefícios 

proporcionados pela árvore, designadamente através do ensombramento e da melhoria da qualidade do ar. 

No caso de Portugal, geralmente, segue-se o método espanhol definido na “Norma de Granada” para avaliar 

árvores e arbustos ornamentais (Almeida, 2006). Normalmente estes métodos baseiam-se em diversos 

fatores, tais como: tamanho, longevidade, valor estético, localização, forma e outros aspetos que se 

considerem relevantes. Hoje em dia já é muito mais acessível calcular o valor de uma árvore através deste 

método, on-line, no site da associação espanhola de parques e jardins públicos. (site 

http://www.aepjp.es/normagranada/) 

 

4. Desenho urbano. O papel da árvore 

O espaço público deve estar bem articulado e interligado nas suas diversas zonas. Os arruamentos devem 

estabelecer, efetivamente, essa conexão quer a nível local quer numa envolvente mais distante. Em contexto 

urbano, as ruas devem incluir duas funções: a de travessia fácil e rápida e a de deambulação, para os 

transeuntes. A utilização dos diversos materiais, nas ruas, deve ser pensada quer no seu conjunto, quer 

especificamente para o carácter do lugar onde vão ser construídas. A disposição dos materiais e a qualidade 

do seu assentamento determinam a qualidade do espaço público bem como a manutenção da sua 

conservação. Os conhecimentos técnicos utilizados e a perícia com que se executa podem constituir o fator 

de distinção do espaço. Mais importante do que os elementos anteriormente referidos para que o espaço 

público seja de qualidade é essencial a presença da árvore. O papel da árvore no espaço público é versátil. A 

função mais importante da árvore no desenho do espaço urbano é definir, reforçar e criar espaço. Nos 

arruamentos, a prestação da árvore é abrangente, para além das vantagens que já foram abordadas 

anteriormente, o uso da árvore reforça a valorização da rua e das habitações, fortalece a coerência e a 

organização do espaço e cria transições, define escalas e manipula a luz e a sombra. De acordo com 

Bloniarz, (1996), através da análise da geometria do espaço urbano, a árvore consegue ser efetivamente 

bem utilizada como um instrumento de desenho urbano e um elemento importante na paisagem “urbana”. 

Nem a constatação da dimensão da importância da árvore, muitas vezes, garante que as árvores não sejam 

abatidas ou removidas, de forma prematura, e depois se compense essa perda com uma nova plantação 

(Carreiro et al., 2008). 
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4.1 Escolher uma espécie de acordo com as caraterísticas do local 

De acordo com Jim (1999), na escolha das espécies deve ter-se em conta o binómio: Constrangimentos do 

local versus forma da árvore. Em locais amplos devem ser utilizadas espécies grandes, maciços de árvores 

só devem ser adotadas quando as condições do local o permitem e, em sítios pequenos não se deve recorrer 

a espécies potencialmente grandes. Relativamente às qualidades ornamentais: devem-se preferir as 

espécies com floração atrativa nos locais onde estas se adaptem e enquadrem; em locais de valor 

acrescentado ou que simplesmente se justifique, devem ser incluídas espécies com variações de cores ao 

longo das estações. Para garantir a diversidade de espécies: locais com condições ambientais limitantes 

devem ser plantados com espécies tolerantes, usar as espécies mais apropriadas para locais 

independentemente do uso de nativas ou exóticas. Incluir sempre as duas possibilidades, no caso de ambas 

toleraram as limitações do local, devem preferir-se as nativas. No que respeita as dimensões do local: sítios 

pequenos (com capacidade para menos de 20 árvores) devem recorrer-se apenas a uma espécie bem como 

nas ruas de pequena extensão, Nos espaços grandes (com capacidade de mais de 20 árvores) devem ser 

introduzidas no máximo 4 espécies bem como em ruas extensas.  

 

III. LEVANTAMENTO E ANÁLISE 

1. Arborização existente  

O levantamento da arborização existente decorreu durante as 3 primeiras semanas do mês de Fevereiro. 

Foram analisadas as dezasseis ruas e cerca de 882 exemplares arbóreos. Para a preparação desta fase 

elaboraram-se dois tipos de fichas de levantamento (ver anexo 3) para o registo da informação quer relativa a 

cada rua e a cada um dos exemplares arbóreos. As fichas de levantamento das árvores foram elaboradas 

com base na ficha existente da C.M.P. e adaptada à realidade deste trabalho e ao objetivo do levantamento.  

 

Relativamente à ficha de levantamento da árvore, esta organizou-se segundo 7 itens, descritos com detalhe 

no anexo 4: o primeiro diz respeito à identificação o segundo denominado “dendrologia e parâmetros 

dendrológicos” é especialmente destinado para anotações de medidas diâmetro altura do peito (DAP), 

diâmetro da copa, perímetro altura do peito (PAP), nome científico da espécie, idade aproximada e tipologia 

da árvore. O seguinte item da ficha está relacionado com o ambiente a que a árvore está sujeita, muito 

importante para o contexto deste trabalho pois, a perceção desse ambiente é fundamental para ultimar 

decisões na proposta. Interessa que se anotem todas as posições que caraterizam o ambiente da árvore 

porém, o mais importante é que se saliente a sua posição exata, ou seja, a que mais influencia o 

desenvolvimento da árvore. Para além da posição, anota-se o material que, na projeção da copa da árvore, 

existe em maior proporção, inerte ou verde: betuminoso, cimento, calçada e relvado ou prado, 

respetivamente e o seu estado de conservação. O seguinte campo diz respeito ao regime de podas, tipo e 

diâmetro de cortes, problemas no solo e existência de raízes superficiais ou quebradas e em que proporção. 
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Gráfico 1 – Evolução da arborização nos eixos viários analisados. 

Levantamentos efectuados em 2003 e 2012. CSA – Cândida de Sá Albergaria, 

C – Crasto, D – Diu, DRJN – Dr Jacinto Nunes, DRSR – Doutor Sousa Rosas, 

FAI – Faial, FAR – Farol, G – Gondarém, I – Índia, JC – José de Carvalho, MS – 

Marechal Saldanha, M – Molhe, P – Padrão, T – Teatro. 

 

Gráfico 2 – Comparação do número total 

de árvores em 2003 e nº de árvores à data 

de levantamento 

 

De seguida, o estado fitossanitário da árvore com especial atenção para os sinais e sintomas de fragilidade, 

o recobrimento de feridas resultantes das podas efetuadas e o vigor vegetativo do exemplar. Por último 

registou-se se a árvore está classificada com algum interesse especial pela idade, história, paisagismo, 

botânico, utilidade pública ou outro.  

Paralelamente a esta, elaborou-se também a ficha de levantamento para a rua, com o intuito de se 

registarem aspetos relacionados com a sua estrutura, nomeadamente o número de vias e sentidos de 

trânsito, a existência de passeios e de estacionamento, a sua tipologia e o declive. O registo de conflitos foi 

importante porque é um dos elementos que vai ser incluído na ponderação das ruas prioritárias. Deste modo, 

assinalaram-se todos conflitos entre arborização viária e muros, árvores de jardins privados, fachadas de 

edificações, sinalização e acessos a garagens. A tipologia de habitação e da malha urbana foram também 

assinalados para compreender a parte edificada da área de estudo. (ver anexo 4) Como se verificou uma 

grande heterogeneidade nas ruas foi necessário estimar a percentagem com que determinada tipologia 

ocorre. Por exemplo, na Rua do Marechal Saldanha 75% da habitação é coletiva. E apenas 25% é habitação 

unifamiliar. Ainda durante o processo de levantamento, para além das fichas de levantamento, foram 

utilizados outros materiais. Fita métrica para a medição do perímetro do tronco, Vertex III e Transporter T2 

(ver anexo 5) para a medição dos raios da copa das árvore e máquina fotográfica para o registo da situação 

atual do património arbóreo. O Vertex III coloca-se no colo da árvore à altura do peito e o Transporter T2 fica 

com a pessoa que está a executar a medição, também, à altura do peito. Este distancia-se da árvore até ao 

limite da copa, num ponto médio caso a copa esteja desequilibrada. Procede-se, assim, à medição. Esta 

informação permitiu dois tipos de análise. Análise estatística dos dados e a organização de fichas de 

identificação e caraterização de cada rua (ver anexo 6). Foram, também, elaboradas cartas de análise da 

arborização existente de acordo com os valores de diâmetro de copa levantados árvore a árvore no trabalho 

de campo. (ver anexo 7, cartas 1 a 7).  
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Gráfico 3 – Comparação da média dos DAP dos 

exemplares arbóreos por rua  

Gráfico 4 – Comparação da média de diâmetros da 

copa das árvores por rua 
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Através destas cartas de análise percebe-se, claramente, a diferença entre o diâmetro potencial (valores 

tabelados em “El árbol”, “Árvores e Arbustos de Portugal” e “The Royal Horticultural Society”) das espécies 

em causa e o diâmetro atual das mesmas. Na maioria dos casos, o diâmetro atual é muito mais reduzido que 

o potencial devido ao regime de poda a que as árvores são sujeitas para coabitarem com a malha edificada.  

 

Caso contrário, percebe-se, através da sobreposição do círculo com o edificado, os conflitos existentes. Á 

data do levantamento existiam 863 árvores num total de 16 ruas. Menos 42 exemplares arbóreos do que os 

registados no levantamento arbóreo da Camara Municipal do Porto (CMP) realizado em 2003. Perdeu-se, 

portanto, quase 5% do arvoredo existente nas ruas em análise. Esta perda na maioria dos casos deve-se 

abates motivados por questões de segurança, de pessoas e bens e, também, pela existência de um número 

considerável de árvores decrépitas. 

 

Através da análise do gráfico 1 (na página anterior) verifica-se a existência de um elevado número de árvores 

na Rua de Gondarém e na Rua do Marechal Saldanha e, por oposição, existem ruas quase sem 

representatividade arbórea como a Rua do Padrão e a Rua Dr Jacinto Nunes. As Ruas de Pêro Covilhã e de 

Funchal não apresentam qualquer árvore plantada. Por este motivo, as ruas sem árvore ou com pouca 

representatividade arbórea não foram consideradas na análise. No gráfico 2 entende-se a diferença do nº de 

árvores existentes em 2003 e o nº de árvores existentes em fevereiro de 2012. Verifica-se um decréscimo de 

cerca de 5% como já foi referido. 

 

 

Através da análise do gráfico 3 verifica-se que as árvores com maior diâmetro de tronco à altura do peito 

(PAP) se encontram nas ruas Dr Sousa Rosas, Gondarém, Dr Jacinto Nunes e Crasto. 

 

Através da análise do gráfico 4 verifica-se que em média as árvores com maior copa se encontram nas ruas 

Gondarém, Dr Sousa Rosas e Índia.  
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Gráfico 6 – Análise comparativa dos sinais/sintomas de 

fragilidade das árvores por rua 
 

Aponta-se como principal razão a possibilidade de estes serem os exemplares mais maduros da área de 

estudo. Relacionando os dados de ambos os gráficos verifica-se que existe correspondência nas Ruas Dr 

Sousa Rosas, Gondarém e Índia, pois valores elevados de PAP correspondem aos valores mais elevados de 

diâmetro de copa. No caso das Ruas de Crasto e Dr Jacinto Nunes note-se que para valores elevados de 

PAP, os valores de diâmetro de copa não são dos mais elevados logo, nestes dois casos poderá assumir-se 

que as árvores estarão sujeitas a podas severas. 

 

A Rua do Faial é no conjunto das ruas analisadas, aquela cujas árvores apresentam melhor vigor vegetativo, 

contrariamente, a Rua do Molhe, onde se observa o maior número de árvores com baixo vigor vegetativo (ver 

gráfico 5). No geral a tendência é a predominância de vigor vegetativo moderado nas ruas Padrão, Teatro, 

Crasto e Dr Sousa Rosas. A idade e os conflitos com a envolvente podem ser apontados como as principais 

causas destes valores. 

 

As ruas que apresentam maior nº de árvores com sinais de fragilidade são a Índia, a José de Carvalho, a Dr 

Sousa Rosas e a Gondarém. Pelo contrário a ruas em que predominam árvores sem sinais/sintomas de 

fragilidade é apenas a do Farol. No geral quase todos os exemplares arbóreos apresentam sinais de 

fragilidade, pois, as condições a que as árvores estão sujeitas nesta zona da cidade constitui um meio muito 

limitante ao seu desenvolvimento. Ainda assim, destacam-se as ruas já mencionadas pela elevada 

percentagem de árvores com sinais de fragilidade, nesta situação as principais razões que se apontam são a 

idade avançada das árvores e algumas o seu estado decrépito, as doenças que as afetam, e as feridas 

resultantes da poda que as fragilizaram e deixaram os seus tecidos internos expostos. 

 

Gráfico 5 – Análise comparativa do vigor vegetativo por rua 
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Gráfico 7 – Análise comparativa dos diferentes indícios de sinais/sintomas 

de fragilidade por rua 
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Gráfico 8 – Análise comparativa de ocorrência de 

árvores com os diferentes sinais/sintomas de 

fragilidade 

Gráfico 9 – Análise comparativa da percentagem de árvores de cada rua, por tipologia de conflito 

Através da leitura do gráficos 7 e 8 entende-se que os principais sinais/sintomas de fragilidade que afetam as 

árvores desta zona da cidade são as “cavidades” e as “feridas” de um modo geral em todas as ruas em 

análise. A existência de um nº tão elevado de árvores com cavidades está relacionado com o regime de 

podas a que estão sujeitas. Frequentemente o corte não é executado no local certo e faz com que tecidos 

internos fiquem expostos, impedindo o recobrimento das feridas de corte. As feridas na zona basal estão 

diretamente relacionadas com a ausência de protecção à arvore, pelo que ocorrem com frequência embates 

de veículos e o estacionamento sobre as caldeiras, infligindo danos físicos nos troncos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisando o gráfico 9 note-se que a arborização de arruamento mais atingida pelos conflitos com a 

envolvente, é a de Gondarém. De notar o conflito mais significativo resulta da proximidade das árvores às 

fachadas das edificações. De destacar as ruas de Gondarém por apresentar situações em que se verificam 
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os quatro tipos de conflitos listados bem como a Rua do Molhe por ser a que apresenta mais conflitos com a 

arborização privada. Concluindo, há ainda que refletir sobre a possibilidade destes conflitos não terem 

surgido após a introdução das árvores nas ruas mas sim com a crescente edificação da área de estudo en 

neste caso, ser a construção a principal causa destes conflitos. Através das cartas antigas, percebe-se que 

em 1939 a maioria das ruas já estão arborizadas e a habitação predominante é do tipo unifamiliar e com 

logradouros, portanto, é mesmo viável que alguns dos conflitos tenham surgido com a crescente edificação 

da área de estudo, nomeadamente com a introdução de habitação coletiva de 4 ou mais pisos. 

 

Trânsito  

Algumas ruas que integram a área de estudo designam-se “arruamentos estruturantes locais” de acordo com 

o PDM do Porto, designadamente: Rua do Marechal Saldanha, Rua Pêro da Covilhã, Rua do Funchal, Rua 

do Crasto, Rua do Padrão, Rua do Diu e Rua do Teatro. “São arruamentos que, correspondendo a uma rede 

viária de nível secundário, têm como função ligar entre si eixos estruturantes e irrigar os sectores urbanos 

delimitados por esses eixos; caraterizam-se por uma intensidade de tráfego intermédia resultante do 

somatório do tráfego gerado pela rede capilar local, com pontas de utilização que podem atingir picos de 

saturação, na medida em que servem de buffer entre a rede capilar e os eixos principais, ou de alternativa a 

estes em caso de bloqueamento da rede principal” (PDM, 2005) Às restantes ruas em análise, não é 

atribuída qualquer designação específica. 

O objetivo do levantamento e análise do “trânsito” neste relatório manifestou-se crucial para fundamentar 

decisões ao nível do projeto, em fase de proposta. Os parâmetros de caraterização de cada rua: declive, 

sentidos de trânsito, número de vias na faixa de rodagem, existência de passeio, a existência de 

estacionamento, a sua tipologia, o respeito pela tipologia, e o estacionamento abusivo e a intensidade de 

Ruas Sentido 
Nº de 

faixas 

Passeio 

pedonal 

Estacionamento 
Intensidade 

de trânsito 
Declive das ruas 

Existência 
Nº 

Lados 
Tipologia Abusivo Tipologia 

Cândida Sá de Albergaria 1 1 sim sim 2 paralelo   moderada Acentuado (>8%) 

Crasto 2 2 sim sim 1 paralelo   moderada Moderado (5-8%) 

Diu 2 2 sim sim 2 paralelo   elevada Acentuado 

Doutor Jacinto Nunes 1 1 sim não 0 paralelo 2 lados paralelo baixa Acentuado 

Doutor Sousa Rosas 1 2 sim sim 2 espinha   moderada Moderado 

Faial 1 1 sim não 0 paralelo 2 lados paralelo moderada Baixo (<5%) 

Farol 1 1 sim sim 1 paralelo/oblíquo 2 lados paralelo e oblíquo moderada Moderado 

Funchal 1 1 sim não 0 paralelo   baixa Moderado 

Gondarém 1 2 sim sim 2 paralelo/oblíquo   elevada Baixo 

Índia 2 1 sim não 0 paralelo 1 lado paralelo baixa Acentuado 

José de Carvalho 1 1 sim não 0 parelelo 2 lados paralelo baixa Baixo 

Marechal Saldanha 1 2 sim sim 2 paralelo/oblíquo   elevada Moderado 

Molhe 2 2 sim sim 2 paralelo   elevada Acentuado 

Padrão 1 2 sim sim 1 e 2 paralelo   moderada Moderado 

Pêro da Covilhã 2 3 sim sim 1 perpendicular 1 lado paralelo moderado Moderado  

Teatro 1 2 sim não 2 paralelo 2 lados paralelo moderada Moderado 

Tabela 1 – Caraterização das ruas integrantes da área de estudo 
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Gráfico 10 – Percentagem de ruas relativamente a (1) existência de estacionamento e (2) número de sentidos de trânsito. 

 

Gráfico 11 – Análise dos declives por rua 
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trânsito foram os fatores observados e registados. Deste levantamento, sistematizaram-se os dados na 

tabela 1. Paralelamente elaboraram-se cartas de análise de trânsito (ver anexo 7 carta 8) com a 

espacialização dos sentidos de trânsito e tipologias de estacionamento autorizado e abusivo. 

 

Por este facto, considerou-se 

importante distinguir três tipos 

de estacionamento: 

1)Estacionamento autorizado 

em que a tipologia presente é 

respeitada pelos condutores 

2)Estacionamento autorizado 

mas cuja tipologia não é 

respeitada pelos condutores. 

3)Estacionamento não 

autorizado (abusivo). 

Entende-se que o dado mais 

importante a reter da análise do 

gráfico 10 é que em 40% das 

ruas analisadas os condutores 

estacionam de forma abusiva.  

Perante estes valores e de acordo com os decisores da C.M.P. extrapola-se que a necessidade de lugares 

de estacionamento nestas ruas é elevada, o número de lugares é insuficiente porque mesmo nas ruas sem 

estacionamento autorizado (marcado e sinalizado), existem permanentemente veículos estacionados.  

 

Outra situação de incumprimento por parte dos condutores, que importa referir, é existência de lugares de 

estacionamento da tipologia paralelo, e encontrarem-se veículos estacionados em tipologia oblíqua. A 

principal razão que se pode apontar para justificar esta situação é a necessidade que os utilizadores sentem 

em potenciar o número de lugares de estacionamento existentes. Esta situação é frequente na Rua do 

Marechal Saldanha. A maioria das ruas (80%) são de apenas de um sentido de trânsito. (ver gráfico 10) 

 

O declive das ruas foi medido com um inclinómetro visto que o declive das mesmas não corresponde a 

topografia natural do terreno, pois foi alterado para a construção das ruas. No âmbito deste trabalho fez mais 

(1) (2) 
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sentido perceber o valor da vertente de cada rua em detrimento de estudar os declives da área de estudo na 

sua totalidade. 

 

No que respeita ao declive das ruas, foram consideradas as seguintes três classes: <5%, 5-8% e >8%. 

Constata-se que a maioria das ruas apresenta declives moderados (5-8%), portanto, comportáveis para 

serem percorridas a pé. Uma percentagem, ainda, expressiva de ruas (35%) apresenta percursos mais 

acentuados, com mais de 8% de inclinação, mas verifica-se que são, também, as ruas de menor extensão. 

As ruas com menos de 5% de inclinação são principalmente as ruas paralelas à linha de costa cujo traçado 

acompanha as curvas de nível do terreno. (ver anexo 7 carta 10) 

 

2. Tipologias de edificado  

A pertinência da análise desta variável tem a ver com a necessidade de ter uma leitura geral e expedita da 

malha urbana e da tipologia de edificado da área de estudo. Quer para sustentar, posteriormente, o estudo 

das sombras quer para se perceberem as cérceas e o volume disponível para a arborização, em cada rua 

(através da vista de rua).  

 

Para caraterizar a malha urbana que representa a área de estudo procedeu-se ao levantamento e análise da 

mesma. Para a sua sistematização em cartas de análise (anexo 7 carta 9) serviram como ferramentas base o 

Google Maps e o PDM da cidade do Porto, em vigor. Encontram-se na área de estudo habitações 

unifamiliares e coletivas. Os quarteirões que a caraterizam formam essencialmente dois tipos de tecidos 

urbanos denominados “cidade jardim” e “cidade tradicional”. 

Estas diferentes tipologias constituem diferentes desafios à proposta.  

 

 “Cidade-jardim” caraterizada pela existência de moradias com jardim, isoladas ou geminadas, geralmente 

recuadas em relação à rua. Muitas vezes esses jardins possuem grandes árvores cujas copas intersectam a 

área de passagem dos transeuntes nas ruas. Outras áreas denominadas “cidade tradicional” caraterizadas 

pela existência de edifícios estreitos, com cérceas na ordem dos 3 pisos, atingido por vezes 5, não possuindo 

logradouros devido à intensidade de edificação. Essas edificações constantemente aparecem com avanços 

em relação aos passeios o que interfere com o volume disponível para a arborização viária (PDM Porto, 

2005). Pontualmente entre estes dois tipos de malha urbana aparecem edifícios (principalmente na Rua de 

Gondarém e Rua do Marechal Saldanha) muito mais recentes e de estilo moderno completamente 

dissonantes da malha que carateriza a área, quer em dimensões quer nos materiais utilizados. 
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3. Sombras  

Elaborou-se uma análise às sombras da área de estudo pois, considerou-se fundamental entender de que 

forma a orientação solar, as cérceas dos edifícios e dimensões das ruas influem nas condições de sol e 

sombra que se verificam nas ruas, nas diferentes estações e meses do ano. 

Para isso, foi elaborada uma maqueta digital em ambiente Google Sketchup 

(http://sketchup.google.com/download/) que simula a situação, à escala, da área de estudo. Esta ferramenta 

permitiu analisar as condições de luminosidade a que a arborização está sujeita.  

 

Selecionaram-se dois meses representativos da evolução da sombra ao longo do ano. Através da análise de 

todos os meses percebeu-se que Abril e Novembro eram os mais figurativos. (anexos 7 cartas 11 e 12). 

Assim, Abril representa meses de primavera e verão em que os dias são mais longos e quentes, uma maior 

luminosidade e predominância da sombra com orientação noroeste da parte de manhã e este da parte da 

tarde. Tendo em conta que o edificado é o responsável pela maioria do ensombramento regista-se que nos 

meses de Primavera e Verão, de manhã a sombra é predominante, a oeste, nas ruas paralelas a linha de 

costa e, a sul nas ruas perpendiculares à linha de costa. Relativamente ao período da tarde, nas estações 

mais quentes, as ruas paralelas à linha de costa são mais sombrias, no lado oeste, já nas ruas 

perpendiculares à linha de costa, a sombra afeta de forma predominante o lado norte da rua. 

 

No que respeita as estações outono e inverno, o mês mais representativo foi Novembro, em que a 

intensidade e duração da luz por si só já é mais reduzida, nas ruas paralelas à linha de costa, de manhã, o 

lado mais afetado pela sombra é o lado oeste da rua, enquanto nas ruas perpendiculares á linha de costa é o 

lado sul o mais afetado. Na parte da tarde, nestas estações mais sombrias, tanto as ruas perpendiculares 

como paralelas à linha de costa ficam ensombradas, apenas a exposição poente é que recebe mais luz. 

 

Nas zonas das ruas onde predominam os quarteirões de ‘frente contínua consolidada”, os edifícios, dada a 

sua volumetria, conferem muito mais impacto ao nível das sombras projetadas nas ruas resultando em ruas 

mais sombrias.  

As ruas com malha urbana de maior volumetria, são as ruas de Gondarém, Marechal Saldanha e Diu, 

contudo, não significa que, estas ruas, sejam em toda a sua extensão as mais sombrias porque a sua 

arborização atual contribui, massivamente, para a produção de sombra na rua na Primavera e Verão. Ou 

seja, apesar de uma tipologia de edificado mais propícia à projeção de sombra na rua, verifica-se que, 

atualmente, o ensombramento nestas ruas é amplamente causado pela arborização existente. As ruas do 

Crasto, do Molhe e Dr Sousa Rosas, nem tanto pela tipologia de edificado que as caracteriza mas pela 

existência de arvoredo adulto, e com grandes copas pode afirmar-se que são das mais sombrias. 
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4. Influência do mar e do vento  

“…Poder-se-á dizer que a presença do mar se faz sentir até o eixo N-S que atravessa a Av. da Boavista no 

cruzamento com a Av. Antunes Guimarães.” “…a diferenciação termo-higro-anemométrica intra-urbana 

existente, a morfologia, a distância aos mosaicos de água, a orientação/exposição e largura da rede viária, os 

materiais construtivos e a vitalidade urbana diurna, parece ser possível mitigar, a sua intensidade e 

magnitude, utilizando a disseminação de algumas espécies arbóreas…” (PDM Porto, 2005).  

 

Com base no contacto e conhecimento transmitido pelos técnicos que 

lidam diariamente com a manutenção e gestão do arvoredo urbano da 

cidade, nomeadamente, nesta área, foi possível, através da análise do 

estado da arborização, perceber de que forma reagem as diferentes 

espécies à proximidade marítima e ao vento que se fazem sentir com 

intensidade neste local.   

Assim, verifica-se que o efeito da influência marítima na arborização 

sente-se mais nas vias que constituem grandes corredores como a Av da 

Boavista e em toda a área até à Rua do Molhe. Espaços abertos e vias 

perpendiculares à linha de costa são os mais afetados. Daqui para sul a 

influência da salsugem na arborização das ruas em estudo é menor 

excluindo as vias perpendiculares à linha de costa. Este facto pode 

também, ser o resultado da consolidação da malha urbana, para sul. À medida que se caminha para sul na 

área de estudo, a presença do edificado protege cada vez mais a arborização (fig 03). A proximidade à frente 

marítima também contribui para a constante ocorrência de brisas. A arborização das ruas da área de estudo 

manifesta-se crucial para a dissimulação das correntes de vento e das brisas marítimas que se fazem sentir 

recorrentemente.  

 

A localização da área de estudo possibilita o disfrutar de uma paisagem bela e inspiradora quer aos 

moradores quer aos utilizadores comuns das ruas, presenteia-os com vistas maravilhosas sobre o mar, 

criando enquadramentos ímpares que combinam o elemento mar com a arborização presente, 

nomeadamente, nas ruas perpendiculares à linha de costa e de primeira linha como as seguintes: Rua Pêro 

Covilhã, Rua do Funchal, Rua do Molhe, Rua do Crasto, Rua do Padrão e Rua de Diu. 

 

 

 

 

 

Fig. 03 – Diagrama esquemático 

representativo da influência marítima e 

do vento, na arborização da área de 

estudo 
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Tabela 2 – Ponderação de prioridades de intervenção das ruas. Sistematização das ruas de acordo com as prioridades 

obtidas. (VVG – Vigor Vegetativo, SSF – Sinais e Sintomas de Fragilidade) 

 

Gráfico 12 – Análise comparativa da percentagem de 

reclamações dos residentes por rua 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

C
SA

I D G

M
S

C
SA FA

I

FA
R M P T

D
R

SR JC

% dos processos informados no triénio

5. Opinião pública 

Quando se trata de espaço público, toda a comunidade 

tem uma palavra a dizer. Ao longo do trabalho de 

campo (fase de levantamento) foi possível constatar 

isso mesmo. A abordagem por parte da população 

questionando sobre o meu trabalho, foi constante e a 

opinião era sempre diversa. À C.M.P e aos atores 

responsáveis pela gestão do arvoredo urbano chegam 

as relações mais complexas cidadão-árvore, e 

geralmente manifestando-se contra o arvoredo da 

cidade. Tendo contactado de perto com esta realidade 

julgou-se pertinente incluir, na fase de análise, dados do último triénio. Tendo em conta o total de processos 

informados (reclamações) neste triénio para todo o arvoredo da cidade, foi calculada uma média anual de 

695 para o arvoredo de toda a cidade. Estas reclamações incluem todo o tipo de reprovação ou seja, quer as 

atitudes contra a execução de podas e abates de árvores quer as manifestações contra a arborização 

existente e a vontade para que se execute o seu abate. Através destes dados cedidos pela C.M.P., os dados 

existentes para as ruas em estudo estão representados no gráfico 13. Notoriamente as ruas onde existe mais 

manifestações de descontentamento dos residentes/frequentadores relativamente ao desempenho do 

arvoredo são a Rua de Gondarém (3.6%) e a Rua do Marechal Saldanha (2.9%).  

 

IV. SÍNTESE 

 

POSIÇÃO ORDEM ESCALA PRIOR. 

1 Gondarém 
(+) PRIORITÁRIO 

2 Teatro 
  

3 ìndia 
  

4 Marechal Saldanha 
  

5 Molhe 
  

6 José de Carvalho 
  

7 Dr Sousa Rosas 
  

8 Crasto 
  

9 Diu 
  

10 Dr Jacinto Nunes 
  

11 Farol 
  

12 Cândidada de Sá Albergaria 
  

13 Faial 
(-) PRIORITÁRIO 

RUAS 

 
VVG + SSF = 

BIOMECÂNICA CONFLITOS RECLAMAÇÕES TOTAL 

 CSA 9 13 20 12 8 40 

C 5 5 10 13 5 28 

D 9 8 17 9 4 30 

DRJN 7 10 17 6 10 33 

DRSR 8 4 12 7 6 25 

FAI 12 12 24 8 8 40 

FAR 11 11 22 3 8 33 

G 2 3 5 1 1 7 

I 6 1 7 5 10 22 

JC 10 2 12 2 9 23 

MS 3 7 10 11 2 23 

M 1 9 10 10 3 23 

T 4 6 10 4 7 21 
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Posteriormente à análise dos diversos fatores anteriormente enunciados, foi preponderante criar uma escala 

de prioridades de intervenção. Uma vez que o objeto de estudo corresponde a dezasseis ruas na mesma 

zona da cidade, foi pertinente perceber quais as ruas cuja arborização se encontra em pior estado e, 

portanto, necessitam de uma requalificação a curto prazo. 

 

Para efetuar a determinação das ruas prioritárias, ordenaram-se as ruas de acordo com a manifestação do 

problema. Por exemplo, menor vigor vegetativo – rua 1, maior vigor vegetativo – rua 13, por isso, a rua com 

menor pontuação será a que tem mais problemas, isto é, a mais prioritária. Ordenaram-se todas as ruas 

relativamente aos seguintes factores: biomecânica, que resulta da soma das pontuações entre o vigor 

vegetativo e dos sinais de fragilidade, os conflitos e os processos informados (reclamações da população). 

Na tabela 2, sistematizou-se todas as posições atribuídas a estes parâmetros, a cada rua em análise. Neste 

estudo apenas foram tidas em conta as ruas arborizadas. Assim, as pontuações mais baixas foram atribuídas 

às ruas mais problemáticas. A título de exemplo a Rua de Gondarém, é a 5ª rua relativamente á biomecânica 

mas é, de todas as ruas em análise, aquela que tem mais exemplares com reduzido vigor vegetativo, e talvez 

por isso, a que tem maior número de reclamações. Assim, para estes parâmetros surge em primeiro lugar. A 

atribuição desta pontuação a cada rua sustenta-se na análise dos gráficos apresentados no capítulo anterior 

e essa informação advém do trabalho de campo (levantamento). 

 

Para encontrar as ruas prioritárias, somaram-se as pontuações dos três parâmetros e obtiveram-se as 

pontuações totais para cada rua. Com estes valores organizaram-se, na tabela, numa escala de prioridades, 

as ruas. A rua mais prioritária com menor pontuação (7) obteve-se a Rua de Gondarém. Essa rua destaca-se 

por apresentar o valor mais baixo, revelador de emergência de intervenção, ou seja, imediata, contudo, para 

as restantes ruas foi possível estabelecer prioridades a curto, médio e longo prazo. 

 

As ruas que obtiveram pontuações entre 10 e 29 pontos, assumiram-se como ruas sujeitas a intervenção de 

curto a médio prazo. Fazem parte deste grupo as ruas do Teatro, Índia, Marechal Saldanha, Molhe, José de 

Carvalho, Dr Sousa Rosas e Crasto. Para as ruas que obtiveram pontuações acima de 29, Diu, Dr Jacinto 

Nunes, Farol, Cândida de Sá Albergaria e Faial. Para estas ruas prevê-se uma requalificação a longo prazo. 

 

Assim, as ruas que obtiveram valores mais baixos são as ruas que se encontram com exemplares arbóreos 

com maior ocorrência de sinais/sintomas de fragilidade, menor vigor vegetativo, em maior conflito com a 

envolvente e as que mais reclamações de insatisfação receberam pelos residentes. Estas ruas (carta de 

síntese, fig. 04), foram classificadas como prioritárias, devendo ser intervencionadas a curto prazo. Entende-

se curto prazo, um período até 2 anos. De seguida, as que apresentam valores médios não deixam de 

constituir casos preocupantes no arvoredo viário, e apesar da sua intervenção a médio prazo devem ser 
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monitorizadas com mais frequência e exigência. Período de intervenção a médio prazo estima-se, até 5 anos. 

Por último, as ruas menos preocupantes ao nível do estado fitossanitário e de conflitos gerais com a 

envolvente, e por esse motivo, passíveis de intervenção mais tardia são as ruas que obtiveram maior 

pontuação, são o grupo das ruas com prioridade de intervenção a longo prazo, entre 5 ou mais anos. 

 

A definição de prioridades de intervenção, estabelecida com base nos critérios biomecânica, conflitos e 

reclamações vem, também, de encontro a critérios pressupostos que importa igualmente entender, 

nomeadamente, económicos e sociais. 

 

A necessidade de estabelecer prioridades de intervenção para as diferentes ruas teve como objetivo principal 

educar e sensibilizar a postura social dos residentes, face a esta transformação profunda e, para se evitar a 

perda simultânea, que constitui o 

abate de tantas árvores adultas 

com porte e idade considerável. 

Com a intervenção desfasada 

pelas 16 ruas consegue-se manter 

por mais tempo, tanto quanto 

possível, as grandes árvores 

existentes e em melhores 

condições. A substituição das 

árvores menos estáveis ou mesmo 

decrépitas, a curto prazo, 

possibilita que estas cresçam e 

ganhem alguma expressividade 

antes de se iniciar a reformulação 

das restantes ruas. Este 

desfasamento na intervenção 

deve ocorrer entre as diferentes 

ruas e não dentro da reformulação 

da mesma rua. As plantações na 

mesma rua devem ser 

simultâneas para se obter o efeito 

pretendido com a arborização em 

alinhamento. 
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V. PROPOSTA  

Como referido aquando a apresentação da problemática, atualmente, o arvoredo dos eixos viários da zona 

poente da cidade, apresenta índices de diversidade arbórea muito baixos. Alinhamentos monoespecíficos 

repetidos, sistematicamente, por todas as ruas, e espécies de portes desadequados às dimensões da via, 

caraterizam a área de estudo. Somando, ainda, um fator determinante para as árvores, a proximidade ao mar 

cuja influência afeta, substancialmente, o arvoredo local e determina o seu desenvolvimento. 

A pertinência desta proposta advém, disso mesmo, e da constatação, também, por parte de quem gere o 

arvoredo, da inadequação das espécies atuais, presentes nas ruas em estudo, bem como da perceção do 

seu estado físico debilitado e fitossanitário geral comprometido, decorrente da análise efetuada. Importa 

referir que a proposta se centra nestas dezasseis ruas, quinze das mesmas por terem sido selecionadas pela 

entidade requerente do projeto, a C.M.P. e uma, a Rua Pêro da Covilhã, por ao longo do estágio se ter 

entendido que esta rua compreende uma tipologia de via passível de ser arborizada, e no contexto em que 

se encontra, junto ao jardim da Avenida Montevideu, faz todo o sentido propor a sua arborização.  

 

De acordo com Moll (2000), a determinação da necessidade de substituição das árvores têm a ver, 

essencialmente, com seis aspetos distintos que devem ser, previamente, analisados: (1) a espécie, (2) a 

idade, (3) o tamanho, (4) o espaço disponível, (5) as condições ou o ambiente da árvore e (6) a sua estrutura. 

Moll refere como aspetos a verificar, a espécie da árvore e a sua adequação ao local bem como a resposta 

positiva do crescimento da raiz, o quanto a árvore ainda vai e pode crescer com o volume de espaço que tem 

disponível e a esperança de vida da árvore. A invasão do pavimento adjacente, e a inibição do acesso a 

garagens. O vigor da árvore e a sobrevivência com o corte das raízes. E, por fim, se a estrutura da árvore é 

sólida.  

 

Transpondo estas recomendações para o contexto da área de estudo verifica-se a inadequação das 

espécies, sobretudo se, se estabelecer a comparação dos seus portes e o volume disponível para o seu 

crescimento. A invasão e quebra do pavimento decorrente da existência de raízes superficiais robustas nas 

ruas integrantes da área de estudo é também uma realidade. O posicionamento das árvores impedindo o 

acesso a garagens é uma situação que se observa principalmente na Rua de Gondarém. Existem árvores de 

idades avançadas e árvores decrépitas, com a estrutura muito debilitada e baixo vigor vegetativo. Por último, 

o ambiente impróprio a que a maioria das árvores estão sujeitas, o pavimento impermeável adjacente, 

recorrentemente o pavimento betuminoso está assente até ao colo da árvore e sem espaço permeável 

confinante, o que é determinante para a infiltração da água superficial. 

A par destas questões tiveram-se ainda em conta, na fase de proposta, os regulamentos internos da C.M.P. 

como o Código Regulamentar da cidade e as limitações previstas pelo mesmo (ver anexo 6). Este pode ser 

integralmente consultado em www.cm-porto.pt  
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Foram, ainda, consultados outros documentos internos da C.M.P., de forma a perceber os princípios e 

normas que se pretendem com o Plano de Arborização Municipal (PAM) para desta forma os colocar em 

prática (ver anexo 8). 

 

Outras limitações foram surgindo ao longo do trabalho pelo que algumas vezes modificaram-se alguns 

processos e objetivos. Inicialmente, pretendia-se elaborar não só um estudo sobre quais as espécies que 

apresentam as caraterísticas ajustadas às particularidades e limitações destas ruas, mas também estudar 

questões relacionadas com a própria estrutura da rua e técnicas de desenho urbano que incluíssem uma 

reflexão sobre a drenagem da rua, e o escoamento de águas pluviais, nomeadamente os Sustainable 

Drainage Systems (SUDS). Resumindo, um estudo com uma outra abordagem daquilo que se encontra, 

atualmente, nas ruas da cidade do Porto (ver anexo 9). 

Contudo, a encomenda efetuada foi de uma proposta adaptada à realidade, e passível de ser implementada 

com os menores custos possíveis, tendo em conta a verba disponível para a requalificação deste espaço. A 

proposta teve de abandonar os seus princípios e objetivos primordiais em detrimento de uma proposta 

concordante com a situação enunciada. Desta forma, o objetivo passa a ser não só a reestruturação das ruas 

ao nível do estacionamento e da arborização, porém o desafio maior é colmatar, de forma eficiente, os 

problemas registados na fase de análise. 

 

Importa, ainda, referir que de acordo com os princípios vigentes no PAM, que ainda se encontra em fase de 

elaboração, as ruas da área de estudo quase na sua totalidade (excluindo Rua de Gondarém, Marechal 

Saldanha e Pêro da Covilhã) não apresentam dimensões suficientes para serem arborizadas. Ora, estas ruas 

quer pela sua história, quer pela sua localização e contexto social, é imperativo que se assuma uma nova 

proposta de arborização, ainda que, não se espere com esta requalificação o findar de alguns problemas 

pontuais. E, para além disso, abandonar a arborização destas ruas porque não têm dimensão para tal, não 

passa pelas opções dos diretores. Passa sim, agilizar uma aposta mais adequada em relação à situação 

existente, de forma a complementar o valor da área de estudo. 

 

Na preparação do estudo prévio, elaborou-se uma tabela de espécies. Essa tabela foi precedida por um 

estudo minucioso de espécies existentes em arruamento noutras cidades, como é o caso de Lisboa e 

Barcelona (ver anexo 10), entre outras espécies existentes na área de estudo em jardins privados, e, 

sobretudo, espécies ornamentais encontradas em obras de referência (Andresen, 1982; Castel-Branco,1998) 

entre outros, que apresentassem os requisitos necessários para esta área de estudo. A escolha das espécies 

(ver anexo 11) tem muito a ver com o local a que se destinam e o caráter do mesmo. O efeito que se 

pretende atingir com a integração de massa verde num local, também deve ser tida em conta. De acordo 

com Carvalho, em 2010, a seleção de flora e vegetação depende da satisfação de objetivos diretamente 
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relacionados com várias funcionalidades do espaço (enquadramento paisagístico, lazer, zona pedonal, 

envolvente de edifícios, espaço ligado ao tráfico, entre outros).  

 

Assim, estabeleceram-se como requisitos fundamentais nas espécies para a arborização desta área:  

(1) Espécies autóctones,  

Naturalmente, deu-se preferência a espécies autóctones, adaptadas ao local, exigindo, portanto, 

menos cuidados de manutenção, contudo, nem sempre se encontraram espécies autóctones 

resistentes às condições locais e, assim, foi inevitável a seleção de algumas espécies exóticas. 

(2) Espécies caducifólias, 

Ainda que as árvores de comportamento fisiológico perenifólio apresentem melhor adaptação às 

condições locais, deu-se preferência às árvores de comportamento caducifólio pois na maioria das 

ruas, o edificado apresenta um avanço significativo em relação à rua. Nestas situações a copa da 

árvore, constantemente, conflitua com as janelas e impede a passagem da luz para o interior das 

habitações. Adicionalmente, a árvore ao longo das estações atravessa diferentes estados, 

igualmente interessantes que podem constituir um valor acrescentado nestas ruas. 

(3) Porte médio/pequeno,  

De acordo com o PAM estão previstas para estas ruas, pela sua tipologia, árvores de porte médio e 

pequeno. Ainda que existam valores tabelados para a altura e diâmetro da copa em estado adulto, o 

desenvolvimento, o comportamento e as dimensões atingidas pelas árvores dependem, 

diretamente, do ambiente a que estão sujeitas. “Often times, however, the tree never achieves the 

desired size, texture, or form because of problems which occur in the streetscape.” (Bloniarz, 1996) 

(4) Dimensões de copa contidas (máximo 6m) e bem formadas (esférica, oval, piramidal, colunar),  

O diâmetro e forma de copa pequenos e contidos respetivamente, teve a ver com a questão da falta 

de volume disponível para o crescimento das árvores. Por esse motivo e por responderem a esta 

questão, foram incluídas as espécies “fastigiata” e “pyramidalis”. 

(5) Resistentes ao vento e à salsugem,  

A necessidade de escolher espécies resistentes ao vento e à salsugem advém da importância em 

responder às caraterísticas do local 

(6) Crescimento rápido ou médio, 

 A preferência pelas espécies de crescimento rápido ou médio relaciona-se com uma temática 

anteriormente abordada, o objetivo que se pretende atingir. Numa rua, o crescimento lento pode 

tornar-se desinteressante esteticamente à escala da rua, pelos facto dos espécimes arbóreos se 

manterem pequenos durante um longo período de tempo. 
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(7) Elevada longevidade, 

Em espaço público é importante optar pelas espécies com maior longevidade pois, caso contrário 

em poucos anos é inevitável a substituição dos exemplares arbóreos sendo que esse não é o 

objetivo que se pretende quer pelo custo que isso implica quer pela recorrente perda de massa 

verde expressiva. 

(8) Tolerantes a sombra e solos compactados,  

A importância de resistirem à sombra advém das caraterísticas da área de estudo, a elevada 

densidade de edificado, resulta num período extenso de ensombramento da rua e ao solo 

compactado por ser uma realidade que é preciso atender em meio urbano. 

(9) Raízes com crescimento vertical e adaptadas ao ambiente urbano e à poluição, 

 “Há muitas espécies de árvores que, pelo seu tipo de raiz aprumada e profundante, são 

verdadeiramente inofensivas; mas já as espécies de crescimento rápido e aquelas que necessitam 

de grandes volumes de água para a sua vida vegetativa, com fortes raízes laterais que por vezes se 

desenvolvem a grandes distâncias, como o Eucalipto e certas espécies de Choupos, são as mais 

perigosas” (Raposo, 1995). 

 

Foram, também, avaliadas questões relacionadas com o valor estético e o interesse paisagístico bem como o 

potencial alergénico de determinadas espécies, contudo por não se ter informação detalhada para todas as 

espécies, estes fatores não foram incluídos na tabela 3. (Anexo 12) 

 

Conjeturando o cenário provável daquele local se não fosse urbanizado nem intervencionado pelo Homem, 

talvez, ainda, existissem dunas e maciços rochosos repletos de espécies dunares, nomeadamente Pinheiros-

mansos (Pinus pinea). Desta forma, percebe-se facilmente a impossibilidade de instalar a espécie potencial 

da área. Constantemente existem espécies autóctones que respondam às necessidades impostas por um 

local tão limitante como este caso.  

 

A proposta abrange as 16 ruas estudadas. Apenas a Rua Dr Jacinto Nunes foi excluída no processo de uma 

nova arborização, pois para além de ter dimensões muito reduzidas é composta, em toda a sua extensão, 

por habitações coletivas de 5 ou mais pisos e com avanço em relação ao passeio. Por estes motivos, 

considerou-se impraticável insistir numa nova arborização também porque a rua é de curta extensão e 

bastante declivosa (também menos atravessada por transeuntes) (ver anexo 7 carta 17). 

 

O estado geral atual do arvoredo despoletou a pertinência de uma proposta de rearborização pois a 

possibilidade de se abrirem caldeiras em toda a arborização existente não resolve todos os problemas, nem 

a curto nem a longo prazo. Decorrente daquilo que foi dito no capítulo da análise, esta proposta de 
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requalificação das ruas da Foz do Douro e Nevogilde pretende combater os baixos índices de diversidade 

local. Fez-se, portanto, uma aposta na introdução de diversidade de espécies arbóreas na área de estudo. 

Para além da reformulação do coberto arbóreo das ruas em estudo, fez parte da proposta, uma reflexão 

sobre a possibilidade de promover o alargamento dos passeios e, a alteração de sentidos de trânsito para 

potenciar a funcionalidade das ruas. Contudo, verificou-se, impraticável propor qualquer uma das duas 

ações, principalmente pelas dimensões reduzidas, no primeiro caso, e no segundo caso por estas ruas terem 

sido alvo de alterações de sentido de trânsito recentemente. É ainda, importante para esta requalificação que 

os passeios que estão danificados sejam recuperados bem como o pavimento da via. 

 

Assim, as principais alterações ao nível da estrutura da rua que se propõem é a introdução de caldeiras com 

as dimensões preconizadas no Código Regulamentar (ver anexo 8), e a introdução de tipologias de 

plantação adaptadas à própria estrutura da rua. Foram equacionados os alinhamentos bilaterais, unilaterais, 

em caldeira ou em faixa contínua para as situações que se entenderam ser as melhores soluções. 

 

Os lugares de estacionamento, sempre que possível foram mantidos ou até propostos novos para zonas que 

não existiam, mas que os condutores estacionam. Por esta ser uma zona de elevado tráfego automóvel e de 

elevada concentração de habitações e serviços, foi essencial não se eliminarem lugares de estacionamento 

e, sempre que fosse compatível com a tipologia da via, fossem incluídos mais lugares. Esta maximização de 

lugares de estacionamento foi alertada pela C.M.P. como uma condição essencial a ter em conta na 

proposta. 

 

Particularizando, as ruas Funchal, Molhe e Padrão por serem mais expostas ao mar e ao vento foi proposta a 

espécie Morus nigra. Esta espécie para além de ser caducifólia, é uma espécie de porte médio e com forma 

da copa esférico e com diâmetro de copa contido. Apresenta uma copa ampla, fornecendo sombra fresca no 

verão e permitindo a passagem de luz no inverno, com a queda das folhas. É resistente não só à proximidade 

marítima mas também a poluição urbana e aos caraterísticos solos compactados das urbes. (Naves, 1995) É 

uma espécie comum na cidade do Porto, e com um valor ornamental inegável (ver anexo 12). Considerou-se 

a sua introdução nestas ruas um bom ensaio para o qual a C.M.P. demonstrou interesse. Apesar de ser uma 

fruteira, os frutos são pequenos, o que não constituirá grandes problemas nos passeios e, adicionalmente, 

promoverá a avifauna local. (ver anexo 7 carta 14). Nos últimos dois casos (Rua do Molhe e Rua do Padrão) 

pela elevada extensão da via, propõe-se a espécie anterior apenas até ao cruzamento das mesmas com a 

Rua do Marechal Saldanha e Dr Sousa Rosas, respetivamente. A partir daqui para Este propõe-se outras 

espécies. Na Rua do Molhe, a espécie Morus alba para além de se manter o género em toda e extensão da 

rua, é outra espécie que apresenta um bom desempenho na proximidade do mar, embora apresente menos 

resistência ao vento. Por sua vez, para a restante extensão da Rua do Padrão propõe-se Fraxinus ornus, é 
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uma espécie autóctone da Europa e frequentemente utilizada como ornamental. Tem um porte 

médio/pequeno e cresce até cerca do 12 me de altura. Apresenta uma copa bem formada e esférica com um 

diâmetro não superior a 6m. Aguenta a 2ª linha de mar e exibe uma floração branca exuberante a partir do 

mês de Maio. As raízes apresentam um crescimento vertical e a árvore resiste a ambiente de solo 

compactado e períodos de sombra. (Naves, 1995) A Morus alba também foi a espécie proposta para a Rua 

da Índia (ver anexo 7 cartas 15 e 17). 

 

A Rua Pêro Covilhã também faz parte das ruas mais expostas à influência marítima e ao vento. A sua 

localização junto aos Metrosideros, emblemáticos e classificados, da Avenida Montevideu contribuiu para a 

escolha da espécie para esta rua. Surgiu a ideia de criar um contínuo e uma ligação com a envolvente, 

propondo-se Metrosideros excelsa, em caldeira. Para além disso, é uma espécie bastante comum nas 

avenidas de frente marítima na maioria das cidades litorais do norte de Portugal. A sua resistência ao 

ambiente marítimo já há muitos anos que é testada e a resposta é positiva. É uma espécie com uma floração 

muito apreciada e contrastante com o verde acinzentado da folhagem. A plantação desta espécie em 

trincheira deve ser completada com o recobrimento de casca de pinheiro (ver anexo 7 carta 14) ou em 

alternativa, mais interessante, introduzir sub-arbustos dunares e xerófitos e isentos de sistemas de rega e 

com a época de floração desfasada do Metrosideros, no sub-coberto, como por exemplo Eryngium 

maritimum ou Otanthus maritimum. 

 

Para a Rua do Crasto propõe-se até ao cruzamento com a rua Marechal Saldanha, a espécie Morus nigra, 

pelos mesmos motivos mencionados anteriormente para as Ruas Funchal, Molhe e Padrão. A partir deste 

cruzamento para Este propõe-se a espécie Fraxinus ornus. A alteração da espécie coincide com a alteração 

de declive da rua o que modifica o eixo visual assim que surge a outra espécie. 

 

Para esta rua foram equacionadas outras espécies, nomeadamente a Grevillea robusta, contudo, por ser 

uma espécie de folha persistente, não ser autóctone e apresentar um porte sobredimensionado para esta 

tipologia de rua, foi declinada. O Liquidambar styraciflua, por ser uma espécie emblemática, apreciada pelo 

seu interesse paisagístico e por ser comum em espaço público também foi incluída, contudo, o seu porte 

exagerado para esta rua descartou-a das opções. Assim, optou-se por estabelecer a mesma leitura que na 

Rua do Padrão, propondo as mesmas espécies. (ver anexo 7 carta 17 e 18) 

 

Nestas ruas, perpendiculares à linha de costa e, portanto, com declive mais acentuado, propôs-se que as 

caldeiras, com uma dimensão menos larga que os lugares de estacionamento, fossem alinhadas ao limite 

exterior do estacionamento, para que se deixasse a parte interior do estacionamento, junto ao passeio, uma 

área livre, para o escoamento eficiente das águas superficiais. (ver anexo 7 – cartas 21 a 36) 
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Para a Rua de Gondarém, no lado norte, propõe-se, Morus nigra. (ver anexo 7 cartas 14, 15, 17 e 19) Por ser 

uma espécie já testada em ambiente urbano e ser resistente neste contexto apostou-se a sua introdução nos 

lanços e nas ruas mais expostas a atmosferas rigorosas. Na restante extensão da rua, pretendia-se uma 

espécie que pudesse conviver mais próxima às fachadas dos edifícios com avanço em relação à rua e, não 

comprometesse o efeito alameda, que marca o carácter desta rua. Também por ser uma rua bastante 

extensa (mais de 1km), é aconselhada a utilização de mais do que uma espécie, quer pelos riscos de 

contágio através dos vetores de doenças, quer para minimizar a monoespecificidade existente no local. O 

sítio onde se propõe a alteração da espécie na rua, coincide, também, com o ponto de inflexão da mesma o 

que faz com que altere o eixo visual e a mudança de espécie não seja tão clara. Assim, a partir do 

cruzamento da Rua de Gondarém com a Rua do Molhe, propõe-se a introdução da espécie Fagus sylvatica 

‘fastigiata’. Verificou-se que esta espécie está presente em alguns jardins privados da área de estudo e com 

aparente elevado vigor vegetativo, o que indicia a sua adaptação ao ambiente local. Para além disso, a 

espécie apresenta elevada resistência ao vento e salsugem, adapta-se a solos compactados e reage bem 

em ambientes mais sombrios (Naves, 1995) (ver anexo 12). 

 

Para a Rua do Marechal Saldanha propõe-se igualmente Morus nigra até à mesma fileira que a Rua de 

Gondarém e, a partir daí, a Ostrya carpinifolia. É uma espécie com a copa muito bem formada e que produz 

uma sombra fresca. Estas caraterísticas manifestam-se essenciais para esta rua pois se por um lado importa 

minimizar conflitos com as fachadas do edificado e, por outro, há que responder ao elevado tráfego pedonal 

existente principalmente junto às escolas locais em períodos específicos do dia, preconizando a existência de 

sombras frescas (ver anexo 7 carta 14, 15, 17 e 19). 

Para esta rua foi, também, equacionada a espécie Acer campestre mas pelo seu crescimento muito lento, por 

ser uma espécie talvez subdimensionada para a imponência que a rua apresenta e por não demonstrar 

elevada resistência a correntes de vento e à proximidade marítima foi retirada da proposta. (ver anexo 12) 

 

Na Rua Dr Sousa Rosas pretende-se plantar a espécie Jacaranda mimosifolia, em caldeira, de ambos os 

lados da rua. Uma espécie muito apreciada pelo seu valor ornamental e cada vez mais utilizada e popular em 

meio urbano, em geral nas cidades portuguesas (ver anexo 7 carta 19). Possui uma floração viçosa, azul-

violeta, em meados de junho e julho, porém nos restantes meses a sua folhagem fina na copa esparsa é 

bastante interessante pois deixa penetrar a luz principalmente nos meses de inverno (Naves, 1995) (ver 

anexo 11). Esta rua é a mais larga da área de estudo e, portanto, a que poderá mais facilmente espécies de 

maior porte e com copas irregulares. Esta espécie pode encontrar-se em algumas ruas paralelas e de frente 

marítima na Costa da Caparica, em condições muito parecidas às da área de estudo e, apresentam um bom 

desempenho. 



36 
A arborização como elemento valorizador dos eixos viários urbanos  
Proposta de requalificação das freguesias Foz do Douro e Nevogilde 

 

Para a Rua do Faial bem como para a Rua Cândida de Sá Albergaria e Rua José de Carvalho propõe-se a 

espécie Magnolia denudata (ver anexo 7 carta 19 e 20). Trata-se de uma espécie de porte pequeno e 

bastante comum em jardins das moradias desta zona da cidade. Tem um comportamento caducifólio e o 

porte em idade adulta ronda os 8 a 10m. Tem uma copa oval e de diâmetro entre os 2 e 4 m. A sua floração 

branca rosada, antecede o aparecimento da folhagem e é bastante apreciada. Apresenta resistência à 

segunda linha de mar e o crescimento das raízes é vertical. Tolera, também, ambiente de semi-sombra. 

(Naves, 1995) Todas estas ruas circundam a Praça do Liége, daí se considerar importante manter a 

integridade da envolvente, com uma leitura comum, ou seja com a mesma espécie. São ruas menos 

extensas e mais estreitas e portanto, não haverá consequências nefastas em plantar a mesma espécie. (ver 

anexo 12)  

 

Merece, ainda uma referência especial o exuberante conjunto de Plátanos que a Praça acolhe. O facto de 

estes exemplares possuírem espaço aéreo suficiente para crescerem faz a diferença em relação aos 

restantes exemplares presentes nas ruas da área de estudo. Por este motivo, e por constituírem uma coleção 

interessante de exemplares de Plátanos, tão representativos na história da arborização das cidades 

portuguesas, faz todo o sentido preservá-los e, se possível, abrir uma trincheira (ou caldeiras) de forma a 

libertar as raízes e facilitar a infiltração da água superficial. Por estes motivos propõe-se a sua manutenção 

por tanto tempo quanto possível. 

 

Na Rua do Farol e Rua do Teatro pretende-se introduzir a espécie Cercis Siliquastrum (ver anexo 7 carta 20). 

É uma espécie autóctone da europa e ocorre espontaneamente sobretudo na região mediterrânica. Tem um 

comportamento caducifólio e a floração antecedente a folhagem. A flor é rosada avermelhada e muito 

luxuriante. Apresenta um porte médio em estado adulto que ronda os 5 a 8m de altura e 3 a 4 de diâmetro de 

copa. Apresenta uma velocidade de crescimento média e tolera bem períodos de seca e meia sombra 

(Naves, 1995). A sua introdução nas duas ruas justifica-se por ambas as ruas serem de curta extensão e 

apresentarem a mesma identidade: habitações antigas, talvez muitas delas já existentes no século XIX e a 

mesma utilização pública. Para reforçar este caráter, optou-se pela mesma espécie arbórea. Optou-se, 

portanto, por uma espécie com uma floração viçosa e de pequeno porte pois estas ruas apresentam um 

carácter tradicional e antigo, com fachadas de arquitetura interessante, as quais serão valorizadas por esta 

espécie (ver anexo 12). 

 

Concluindo, e para a Rua de Diu propõe-se a continuidade da espécie que recentemente lá foi plantada, na 

parte Oeste da rua, a Tamarix gallica, e a introdução, na zona Este da rua, a espécie Brachychiton 

acerifolius. (ver anexo 7 carta 20) A alternância de espécies na mesma rua impõe-se pelo facto destas duas 
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Fig. 05 – Tipologias de plantação das árvores de arruamento de acordo com as 

caraterísticas das ruas 

zonas apresentarem carácteres, manifestamente, distintos. A zona Oeste, mais estreita é um espaço 

declaradamente mais fechado, integrado numa massa urbana densa e “tradicional”. A zona Este da rua, por 

oposição, um espaço amplo, aberto, provido de um largo ajardinado, junto ao Mercado da Foz e com uma 

concentração de paragens de transportes públicos elevada. O facto de esta rua dar continuidade à grande 

Praça do Império e Avenida Marechal Gomes da Costa, merece uma “receção” igualmente nobre. Por este 

motivo, propõem-se espécies que valorizem os diferentes ambientes da rua. A tamargueira para além se ser 

uma espécie autóctone em Portugal, é bastante comum em zonas litorais. A sua manutenção na rua na zona 

mais próxima ao mar pretende funcionar como uma espécie ”tampão” às brisas marítimas e à salsugem.  

 

Por sua vez, a Brachychiton acerifolius, também presente noutros locais da cidade, como por exemplo em 

jardins privados ao longo da avenida da Boavista, impõe-se na paisagem principalmente pela coloração da 

sua floração vermelho vivo. É nativa da austrália mas, hoje em dia, é das espécies deste género mais 

plantada noutras partes do mundo pela beleza da floração. Por este motivo, considerou-se, a espécie ideal 

para estabelecer a continuidade desejada na ligação Av. da Boavista-Serralves-Foz. (ver anexo 12) 

 

Relativamente às tipologias de plantação das árvores, estabeleceram-se 4 distintas para as diferentes ruas. 

(Fig. 05) A criação destas tipologias foram diretamente influenciadas pelas dimensões das ruas. Assim, 

agruparam-se as ruas com larguras aproximadas e definiram-se diferentes tipologias de plantação das 

árvores. Para as ruas mais largas propõe-se espécies de porte médio/pequeno, propõe-se a introdução de 

árvores em caldeira, no caso de espécies de porte médio, estas devem ter a dimensão da largura do 

estacionamento enquanto para as árvores de porte pequeno, a caldeira deve apresentar a dimensão 

regulamentar. O compasso de 

plantação das espécies acima 

referidas propõe-se que nas ruas 

mais largas e com espécies de 

maior porte e, de forma a 

compatibilizar com o máximo de 

lugares de estacionamento, se 

instalem as árvores com o 

afastamento de 10 metros. Para ruas 

de dimensão menor e árvores mais 

pequenas, propõe-se um espaçamento de 6 metros. O objetivo da plantação é nunca perder a continuidade 

nem a escala do arvoredo, em relação ao edificado, nas diferentes ruas.  
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É, ainda, importante referir que na C.M.P. não existem valores regulamentados para o distanciamento das 

plantações aos cruzamentos e entroncamentos das ruas. Não obstante, este é um problema recorrente pois 

constitui grandes dificuldades de visibilidade ao trânsito, não só nas ruas da área de estudo mas também no 

resto da cidade e até do país. Perante este cenário consultaram-se outros planos de arborização nos quais 

se recomenda um afastamento de 5 metros para cruzamentos e 10 metros no caso de cruzamentos com 

semáforos.  

 

Nos arruamentos em que se propõem alinhamentos arbóreos em caldeira junto ao estacionamento, é 

imposto pelo Código Regulamentar do Porto a introdução de estruturas de proteção às árvores. Estas 

estruturas devem ser do tipo e do material mais robusto e eficaz na proteção da árvore, semelhantes às que 

já foram utilizados pela C.M.P. nos novos arruamentos do Pólo da Asprela. (ver anexo 13) 

 

VI. CONCLUSÃO  

Recomendações e reflexão final 

 

Julga-se pertinente, numa perspetiva de lançar ideais para o futuro, em continuidade com as propostas 

elaboradas no âmbito deste trabalho, fazer uma reflexão sobre metodologias de implementação de projetos 

de reconversão da arborização de arruamentos. No sentido de proceder à sistematização destas 

intervenções há que refletir por um lado sobre o faseamento e custos de execução de um projeto desta 

natureza, e por outro há que repensar os critérios a ter em consideração na implementação de um plano de 

rearborização, no que respeita quer à participação pública quer à introdução de variabilidade de espécies nos 

alinhamentos, e ainda sobre pormenores construtivos ajustados à realidade da espécie e do local. 

 

Assim, há que ponderar sobre a pertinência do abate alternado dos espécimes numa primeira fase da 

intervenção, em ruas extensas já arborizadas e com alinhamentos monoespecíficos de porte e idade 

considerável, introduzindo-se uma nova espécie entre os existentes, e numa segunda fase promovendo o 

abate das restantes, eventualmente avaliando a introdução de outra espécie por exemplo, de crescimento 

mais rápido e mais resistente à sombra. Equacionar a inclusão de várias espécies na mesma rua constitui um 

exercício, que no meu entender, também deve ser debatido e porque não testado? numa tentativa de mitigar 

a suscetibilidade a pragas e doenças contribuindo, também para aumentar a diversidade da cidade. A 

hipótese de conceber vários modelos de arborização com recurso a diferentes espécies, para além das 

questões práticas já mencionadas, possibilita ao projetista uma vasta possibilidade de ideias, combinações 

de espécies e volumes, texturas, cores e formas múltiplas, sem contudo, se perder o contínuo verde. No 

entanto, um desfasamento na intervenção talvez só se justifique em ruas de menor importância estruturante 

na cidade e menos visíveis. O que não é o caso das ruas em estudo. Contudo, constituí uma forma de gerir 
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custos de execução e, mais importante, de educar mentalidades e adaptar os residentes das ruas, à 

mudança. Nesta perspetiva é fulcral a estimativa de custos que implica uma reconversão deste tipo, versus 

encargos de manutenção que exige a arborização existente nas ruas. 

 

Por último, importa ainda referir sobre a necessidade de definir para a fase de projeto de execução, quais os 

equipamentos urbanos mais adequados à rua e à(s) espécie(s) definida(s), e este aspeto incide sobre as 

tipologias de caldeiras, configuração, dimensões, materiais e revestimentos, com ou sem sistema de rega  e 

de drenagem; tipologia de tutoragem e amarração mais adequado tomando ainda em consideração os ventos 

dominantes, e, ainda, a pertinência dos sistemas de proteção das árvores quando o alinhamento inclui 

lugares de estacionamento paralelos. Há que rever materiais e formas e porque não providenciar ruas para 

elaborar o teste à sua fiabilidade, até se encontrar o ideal. Esta sistematização deve, ainda, estipular em que 

situações se deve recorrer ao sistema de plantação em faixa contínua em detrimento de caldeiras, que 

benefícios e que questões implica.  

 

No papel de aluna, nunca tinha percecionado inteiramente a relação cidadão – árvore. Este trabalho 

possibilitou uma tomada de consciência dessa realidade. Assim, recomendo, sempre que, em qualquer 

intervenção que pressuponha alterações profundas nas ruas, principalmente nas que já são arborizadas, e 

estas árvores sejam adultas e de portes consideráveis, se façam consultas públicas, de forma a articular a 

opinião pública com a proposta do projetista.  

 

A melhor forma de perceber a opinião pública é, certamente, através da realização de inquéritos. Essa tarefa 

foi pensada e foi sempre uma vontade inclui-la neste trabalho, ainda foram consultadas três profissionais de 

Estatística para auxiliarem na elaboração do inquérito e tratamento de dados, contudo pela janela temporal 

destinada a esta unidade curricular de estágio, tornou-se impraticável apresentar um estudo consistente, 

capaz de ilustrar de forma eficiente a realidade na opinião dos residentes e frequentadores das ruas, da área 

de estudo. Ao momento, o esboço do inquérito está executado fica o desafio de noutra oportunidade se 

concluir essa tarefa e integrar, neste projeto, essa componente social que se manifesta pertinente. 

 

Na impossibilidade de reunir a opinião fundamentada de todos os representantes das partes interessadas 

(stakeholders) para uma reflexão participada no desenho do projeto de arborização para estas ruas, existem 

ainda outras possibilidades que permitem a partilha de informação e apreciações sobre o espaço público, 

disponíveis nomeadamente no portal do cidadão, no espaço ‘a minha rua’. Neste sítio, qualquer cidadão 

pode reportar as mais variadas situações relativas a espaços públicos, desde a iluminação a jardins, 

associando uma fotografia ou apenas em texto, todos os relatos são encaminhados para a autarquia 
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selecionada, que lhe dará conhecimento sobre o processo e eventual resolução do problema. 

(http://www.portaldocidadao.pt/portal/aminharua/situationreport.aspx). 

 

Quando a intervenção está dependente de stakeholders é uma mais-valia a difusão pública de ideias para se 

agilizar a concretização de soluções concertadas entre todos os que podem de alguma forma influir no 

sucesso do projeto. 

 

Por fim, e relativamente à preocupação da C.M.P. ao integrar os SIG no levantamento arbóreo da cidade 

importa realçar a sua relevância, no processo de inventário e armazenamento dos dados recolhidos, 

nomeadamente no âmbito da criação de um Sistema de Informação Geográfica do Património Arbóreo. No 

âmbito da gestão urbana as ferramentas de SIG permitem direcionar a análise de modo a identificar as 

problemáticas do conjunto arbóreo, a planear o programa de manutenção e a justificar outras medidas de 

intervenção. (Silva, 2011) 

http://www.portaldocidadao.pt/portal/aminharua/situationreport.aspx
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ANEXO 1 – Cartas Antigas  

Fig. 05 - Carta Teles Ferreira, 1892, Arquivo Histórico do Porto 



  

Fig. 06 -  Fotografia aérea 1939, Arquivo histórico do Porto 



 

Fig.07 - Fotoplano 1958, Arquivo Histórico do Porto 



ANEXO 2 - Comportamento das árvores - confrontação de ambiente urbano com ambiente florestal 

  

Fig. 08 (1) Incidência das caraterísticas dos solos sobre o desenvolvimento das árvores em 

ambiente florestal versus ambiente urbano – Fonte: Soares, 2003 



 

Fig. 08 (2) Incidência do fator hídrico sobre o desenvolvimento das árvores em ambiente 

florestal versus ambiente urbano – Fonte: Soares, 2003 



Anexo 3 – Exemplar das fichas de levantamento 

 



FICHA DE LEVANTAMENTO: ÁRVORE 

OPERADOR: 

1. IDENTIFICAÇÃO 

DATA: 

Rua: 

Nº da árvore Nº de polícia 

2. DENDROLOGIA E PARÂMETROS DENDROMÉTRICOS  

Nome científico Tipologia  

Diâmetro da copa Perímetro do tronco Idade aprox. 

3. AMBIENTE DA ÁRVORE 

P
o

si
çã

o
 

Alameda Alinhamento unilateral 

Na/Jto Rua  

No/Jto Passeio  

No/Jto Estacionamento   

Canteiro  Caldeira  Faixa contínua 

Na/Jto Passadeira 

No/Jto Acesso a garagens 

Pavimento  
(área de projeção da 

copa) 

Betuminoso   Cimento   Calçada  

Relvado   Prado   Terra  

Normal   Deformado  Rebentado 

4. CONDIÇÕES DA ÁRVORE 

Regime de podas   

Cortes   

Faixa central 

Pav. Até ao colo 

Problemas do solo   

Existência de raízes 

5. ESTADO FITOSSANITÁRIO GERAL 

Sinais/Sintomas de fragilidade 

Vigor vegetativo 

Recobrimento de feridas 

Intensivo Moderado  Severo  

Corretos Rasos Tocos 

Impermeabilizado Escavado Erodido Compactado 

Superficiais Quebradas 

Frutificações Exsudações Cavidades 

Feridas Fissuras Dobras/Esferoblastos 

Significativo Moderado Baixo 

Sim Não 

6. ÁVORE DE INTERESSE ESPECIAL 

Estado de conservação 

Paisagismo História Idade Botânico Utilização pública 

(2) -  Ficha de levantamento das árvores 



FICHA DE LEVANTAMENTO: RUA 

OPERADOR: 

1. IDENTIFICAÇÃO 

DATA: 

2. TIPOLOGIA DE RUA 

3. ARBORIZAÇÃO DA RUA (marcar na planta) 

4. EDIFICADO (marcar na planta) 

Número de vias 

Passeio 

Rua: 

Sentido de trâns. 

Sim Não Lado(s) Largura média 

Em
 c

o
n

fl
it

o
 c

o
m

: 

Muros/vedações 

Edificações  

Árvores jardins privados 

Sinalização viária 

Unifamiliar 

Coletiva 

Cidade-jardim 

Cidade-tradicional 

25% 50% 75% 100% 

25% 50% 75% 100% 

25% 50% 75% 100% 

25% 50% 75% 100% 

Acesso a garagens 

25% 50% 75% 100% 

25% 50% 75% 100% 

25% 50% 75% 100% 

25% 50% 75% 100% 

P
ro

p
o

rç
ão

  

25% 50% 75% 100% 

P
ro

p
o

rç
ão

  

Ti
p

o
lo

gi
a 

d
e

  
h

ab
it

aç
ão

: 

Ti
p

o
lo

gi
a 

d
e

 m
al

h
a 

u
rb

an
a 

C.M.P/FCUP 

Declive 

ANEXO 3 – Exemplar das fichas de levantamento  

(1) -  Ficha de levantamento das ruas 



Anexo 4 – Apresentação das fichas de levantamento 

Apresentação das fichas de levantamento: árvore e Rua 

Ficha de levantamento por Árvore 

 

O levantamento foi executado no mês de fevereiro. Tendo em conta a época do ano, a árvore 

encontrava-se sem folhagem. Este estado possibilitou uma análise mais detalhada da copa 

nomeadamente ao nível dos ramos e do tronco sobretudo de defeitos externos e defeitos 

internos através de defeitos externos. Contudo, pela ausência das folhas, inviabilizou outros 

tipos de análise nomeadamente a determinação da vitalidade da árvore em função do tamanho, 

quantidade e estado das mesmas. Este período de levantamento não foi, portanto, o mais 

adequado para efectuar o diagnóstico às árvores, contudo, tendo em conta o período de estágio 

não havia outra alternativa. Ainda, assim, foram bastante perceptíveis problemas biomecânicos 

na raíz, tronco e ramos. 

 

1. Identificação 

A localização permite identificar as ruas em que se está fazer o levantamento. 

A cada árvore, segundo os critérios utilizado no levantamento arbóreo da 

cidade do Porto da CMP, corresponde um código. Este código é composto pelo código 

de cada quadrícula que compõe as plantas do Porto (por exemplo E2) e a um número 

que corresponde à árvore em causa.  

O nº de polícia permite encontrar de forma mais rápida e expedita a localização 

da árvore. 

 

2. Dendrologia e parâmetros dendrométricos 

Procedeu-se à identificação da espécie da árvore.  

Foi medido perímetro do tronco com uma fita métrica para posterior cálculo do 

diâmetro altura do peito. A idade for anotada em concordância com aquela que foi 

determinada no primeiro levantamento da C.M.P. 

A determinação do diâmetro da copa é muito importante porque ajuda a 

perceber a diferença entre o tamanho da copa atual e o que seria expectável numa 

árvore desta espécie em ambientes menos confinados, permitindo ainda avaliar as 

necessidades de contenção (podas) para controlar o seu desenvolvimento.  

 

3. Ambiente da árvore 

O posicionamento da árvore é determinante para compreender o ambiente em 

que se encontra e os riscos associados tanto para a árvore como para as pessoas e 

para o património. 

 “Alameda” sempre que a árvore faça parte de um contínuo de árvores dos dois 

lados da rua. Não foi considerado alameda nos casos em que as árvores apareciam 

pontualmente na rua ora de um lado ora de outro.  

“Passeio” sempre que a implantação da árvore se encontra na área do passeio, 

e ainda quando a área da caldeira abrange a área do passeio, ou ocorre o crescimento 

de raízes superficiais significativas em cima do passeio.  

“Passadeira” sempre que a árvore está implantada sobre a passadeira. E, 

“junto à passadeira” sempre queo local de implantação da árvore é adjacente à 



passadeira interferindo na mesma ainda que a sua posição não coincida com a área da 

passadeira. 

 “Estacionamento” quando a árvore se encontra no alinhamento dos lugares de 

estacionamento e fica suscetível ao estacionamento dos carros. 

“Caldeira” sempre que existe uma área adjacente à árvore delimitada e com 

uma área mínima permeável capaz infiltração de água superficiais mesmo que este não 

seja em faixa contínua. Sempre que o colo da árvore se encontre rodeado de asfalto ou 

cimento e sem uma área permeável à volta não se considera em canteiro.   

“Canteiro” quando a árvore se encontra plantada em áreas verdes permeáveis 

adjacentes à via como separadores centrais ou jardins públicos e que constituem uma 

área contígua permeável. 

 

O tipo de pavimento, sobretudo a sua permeabilidade condiciona o 

desenvolvimento da árvore. Por isso entendeu-se ser importante registar o tipo de 

pavimento que a árvore ocupa, em maior proporção, na área de projeção da copa. 

Também, se anotou o estado de conservação do pavimento.  

 

4. Condições da árvore 

O regime de poda a que a árvore está sujeita pode ser moderado, intensivo, severo. 

“adequado” não significa que é um regime de podas adequado à espécie e à 

árvore, contudo, nas condições em que se encontra é o tipo de poda mais apropriado. 

“inadequado” corresponde ao tipo de podas desadequadas ao contexto e 

estado da árvore. 

 “Intensivo” corresponde ao tipo de podas que põem em causa a vitalidade da 

árvore e o seu bom desenvolvimento. 

A avaliação dos cortes prende-se apenas com a existência de tocos ou feridas, que 

indicia a existência de cortes bem ou mal executados.  

Nos cortes, considera-se “tocos” sempre que permanecem pequenos tocos em 

resultado de podas executadas no local errado. Consideram-se “rasos” sempre que os 

cortes tenham ferido a ruga da casca e o colo do ramo causando dificuldades na 

compartimentação da ferida.  

Esta avaliação decorre de uma observação visual e posterior registo n a ficha 

de levantamento, a que se verificar que ocorre com mais frequência na árvore. 

O diâmetro de cortes considera-se “aceitável” quando a árvore consegue 

cicatrizar ainda que isso nunca aconteça a cura/recuperação total. Diâmetros 

exagerados normalmente causas feridas e nunca são recobertas ou seja futuramente 

resultam em cavidades e o tecido interno fica exposto. Diâmetros pequenos 

normalmente resultam em tocos.  

Problemas associados ao solo, “impermeabilização” sempre que o solo esteja 

pavimentado e impermeabilizado, “escavação” quando o solo apresenta sinais de 

desgaste no solo ou remoção de camadas do solo, “erosão” quando o solo não está 

estabilizado e portanto, facilmente desaparecerá por acção do vento e precipitação e, 

“compactado” quando notoriamente se verifica que o solo apresenta elevada densidade 

ou seja, não apresenta quaisquer poros entre as partículas que o compõem para a 

infiltração e arejamento.  

A existência de raízes superficiais e/ou quebradas foi classificada de acordo 

com a quantidade da sua ocorrência. Assim, deve-se proceder a esse registo. 

 



5. Estado fitossanitário geral 

Os sinais de fragilidade considerados foram: 

“Frutificações”, indicam a existência de fungos (não foram identificadas as espécies por 

extravasar o âmbito do trabalho). 

“Exsudações” consideram-se sempre que se verificasse a existência de seiva na 

estrutura exterior da árvore 

“Cavidades” sempre que se verificassem orifícios que constituem portas abertas à 

entrada de doenças 

“Fissuras” cortes e aberturas na árvore menos expressivas que as “cavidades”. 

A avaliação do vigor vegetativo foi feita numa escala de elevado, moderado e baixo, 

tendo em consideração a espécie em causa e as condições muito limitantes, 

classificado como tendo um “vigor vegetativo moderado”, poderia ter uma avaliação 

mais rígida, “baixo vigor vegetativo” se a evolvente lhe fosse mais favorável. Esta 

avaliação também foi feita tendo em conta todo o arvoredo levantando e estabelecendo 

um termo de comparação entre as árvores e respectivo vigor. 

O recobrimento de feridas (compartimentação dos tecidos) total, considera-se “sim” e o 

não recobrimento ou recobrimento parcial considerou-se “não”.  

 

6. Interesse da árvore 

Considera-se quase na totalidade dos casos nesta área de estudo que as árvores 

apresentam “valor paisagístico” pelo valor que a árvore representa por si só nas 

cidades. Apenas não se considera “valor paisagístico” quando a árvore se encontra 

decrépita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ficha de levantamento por Rua 

 

1. Identificação 

Nome da rua para identificar prontamente do local que se está a levantar 

 

2. Tipologia de rua 

As anotações efetuadas foram fruto unicamente da observação direta e in loco nas ruas 

e de acordo com o PDM da cidade em vigor. 

A observação, análise e compreensão das caraterísticas das diferentes ruas são 

essenciais para as organizá-las segundo as suas semelhanças e por conseguinte a 

agrupá-la, na fase de projecto, para que as tipologias de plantação estudadas sejam 

transversais a todas as ruas analisadas.  

Aspectos como: as dimensões quer da via quer dos passeios, o número de faixas da 

via, o sentido de trânsito, a existência e a tipologia de estacionamento e a pendente da 

rua permitem entender a partida as condicionantes que se devem ter em conta na fase 

de projecto. 

 

3. Arborização da rua 

Conflitos 

O registo dos conflitos observados entre as árvores e a envolvente permite evitar a 

ocorrência desses problemas propondo soluções de arborização que respeitem as 

dimensões existentes. Os conflitos observados acontecem, sobretudo entre as copas 

das árvores e muros, vedações e fachadas de casas adjacentes à rua. É frequente a 

árvore não conseguir crescer porque outro exemplar arbóreo maior a impedir o seu 

desenvolvimento. Os conflitos com a sinalização viária também são comuns. 

 

4. Tipologia de habitação  

Regista-se a existência de habitação unifamiliar e coletiva e em que proporção se 

verificam na rua (25, 50, 75 ou 100%). E que malha urbana integra de acordo com 

o PDM em vigor, “cidade-jardim” ou “cidade tradicional”. 
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ANEXO 5 – Material utilizado no levantamento durante o trabalho de campo  

 

 
Fichas de levantamento  

Árvore 

Rua 

Fita métrica 

Vertex III 

Transporter T2 



Anexo 6 – Fichas de identificação e caraterização das ruas em estudo 

IDENTIFICAÇÃO 
COMPRIMENTO  
LARGURA MÉDIA  
Nº DE ÁRVORES  
ESPÉCIE DOMINANTE 

LOCALIZAÇÃO 

DESCRIÇÃO 

REGISTO FOTOGRÁFICO 



RUA CÂNDIDA DE SÁ ALBERGARIA 
COMPRIMENTO 220m 
LARGURA MÉDIA 11.90m 
Nº DE ÁRVORES 21 
ESPÉCIE DOMINANTE Celtis australis 

Nesta rua registaram-se 21 árvores, sendo 9 exemplares de Platanus x acerifolia (Plátano) e os restantes  12, Celtis 

australis (lodão). 

Os plátanos estão implantados junto à estrada cujo pavimento (betuminoso) se prolonga até ao colo destes. A compactação 

do solo a que os exemplares estão sujeitos resultam num fraco desenvolvimento radicular e com sequente falta de 

ancoragem. As raízes dos mesmos são as responsáveis pelos deformações registadas no pavimento betuminoso. Os 

exemplares de lodão estão instalados em manilhas o que constitui um constrangimento ao desenvolvimento físico da árvore 

nomeadamente da raiz, levando a problemas de crescimento (como é o caso de raízes circulares) e a uma maior 

suscetibilidade a ataques de insetos e micoorganismos vetores de doenças.  

Merece uma referência especial o conflito dos exemplares de lodão com a fachada das edificações. (fig 1) 

Apesar de um regime de podas ser ajustado ao ambiente a que a árvore está sujeita verifica-se a existência de tocos e de 

feridas resultantes de cortes mal executados. O diâmetro dos cortes foi excessivo tendo provavelmente sido a causa do 

número significativo de cavidades detectadas. Ainda assim uma elevada percentagem dos exemplares (57%) apresentam 

um elevado vigor vegetativo, não existindo qualquer exemplar com baixo vigor vegetativo. No que respeita ao PDM em 

vigor (2005), esta rua classifica-se como um “arruamento estruturante local” (tal como todas as ruas estudadas), e as 

habitações unifamiliares e coletivas existentes integram a tipologia “cidade tradicional”. 

Relativamente ao trânsito, a rua possui um sentido de trânsito e uma via de circulação. Tem lugares de estacionamento 

autorizado da tipologia estacionamento paralelo. Importa, ainda, referir que a utilização da via por transportes públicos é 

constante. 

Fig. 9  –  (1) conflito copa da árvore-fachada, (2) vista da rua, (3) tipologia edificado  

(1) (2) (3) 



RUA DO CRASTO 
COMPRIMENTO  1,20km 
LARGURA MÉDIA 12m 
Nº DE ÁRVORES 146 
ESPÉCIE DOMINANTE Platanus x acerifolia 

A rua de Crasto possui 146 árvores sendo 23 das espécies 

Populus nigra (choupo-negro) e Populus x canescens (choupo-

cinzento) e as restantes e a maioria de Platanus x acerifolia. O 

coberto arbóreo apresenta um vigor vegetativo moderado, cerca de 

95%, e os restantes 5% apresentam um vigor elevado. A maioria 

das árvores desta rua apresentam sinais de fragilidade, 

nomeadamente esferoblastos (nos plátanos) e cavidades. 

Cavidades estas  que constituem uma ameaça para a saúde da 

árvore uma vez que expõem os tecidos internos da mesma. Apesar 

do regime de poda ser ajustado ao ambiente a que a árvore está 

sujeita: pouco espaço para o desenvolvimento da copa, por vezes 

os cortes efectuados foram rasos e contribuíram para a criação de 

feridas e cavidades na árvore.  

Merece referência a existência de árvores em conflito: com 

fachadas de edificações cerca de 8%, sinalização viária e 

arborização privada cerca de 2%, cada um. Para além disso, o 

ambiente a que a árvore está sujeita, com betuminoso até ao colo 

da árvore e sem espaço permeável, verifica-se em muitos casos a 

situação ilustrada na fig. 4, degradação com rutura do pavimento. 

Relativamente ao trânsito, esta rua apresenta na maioria da sua 

extensão 2 sentidos de trânsito e portanto 2 faixas, passeio 

pedonal dos 2 lados, lugares de estacionamento autorizado apenas 

na zona poente da rua até ao cruzamento com a rua do Marechal 

Saldanha, e partir daqui todo o estacionamento é abusivo. Todo o 

estacionamento é da tipologia estacionamento  paralelo. A rua 

constitui uma via com intensidade de trânsito moderado a elevado 

em momentos específicos do dia, 12h00 as 14h00 e final da tarde. 

A rua possui um declive moderado, 5-8% embora em intervalos 

pequenos se verifique um declive superior a 8% principalmente na 

parte poente da rua. De acordo com o PDM, a tipologia de tecido 

urbano que domina nesta rua é “cidade-jardim”. 

Fig. 10 – (1) pavimento danificado pela raízes da árvore, (2) tipologia de edificado, (3) conflito copa da árvore-
fachada  

(1) 

(2) 

(3) 



RUA DE DIU 
COMPRIMENTO 460m  
LARGURA MÉDIA 13.80m 
Nº DE ÁRVORES  56 
ESPÉCIE DOMINANTE Celtis australis 

Esta rua tem 56 árvores, a maioria Celtis australis) (lodão ), ainda 

que na parte poente da rua existam plantações recentes de 

Tamarix africana (tamargueira). As árvores apresentam um vigor 

vegetativo moderado (64%) e algumas elevado. A maioria 

apresenta sinais/sintomas de fragilidade (62%) essencialmente 

feridas e cavidades resultantes da poda constante e severa a que 

as árvores têm que ser frequentemente sujeitas uma vez que o 

volume disponível para o crescimento e seu desenvolvimento é 

muito reduzido. É, ainda, de salientar a existência de árvores em 

conflito com as fachadas das edificações, cerca de 35%. Este é, 

talvez, o fator mais limitante para o desenvolvimento das árvores 

nesta rua. A proximidade das árvores ás fachadas das casas. Com 

a agravante de se tratarem de  habitações  antigas e de valor 

acrescentado quer ao nível de materiais quer ao nível 

arquitectónico. 

Relativamente ao trânsito, esta rua apresenta os 2 sentidos de 

trânsito e portanto 2 faixas de circulação. No sentido este-oeste 

usufrui-se de uma vista sublime sobre o mar. É um eixo de 

circulação viária com elevado tráfego automóvel incluindo meios de 

transporte públicos (de grandes dimensões). A rua apresenta um 

declive moderado de 5-8% sendo mais inclinada na parte poente. 

Fig. 11 (1) vista de rua Primavera, (2) vista de rua inverno,  (3) invasão dos carros às caldeiras. 

(1) 

(2) 

(3) 



RUA DR JACINTO NUNES 
COMPRIMENTO  73m 
LARGURA MÉDIA 10.40m 
Nº DE ÁRVORES 5 
ESPÉCIE DOMINANTE Plantanus x acerifolia  

Esta rua possui apenas 5 exemplares arbóreos todos eles da 

espécies Platanus x acerifólia dispostas em alinhamento unilateral 

junto ao passeio. Esta é a rua de menores dimensões em largura e 

extensão. Para além disso, o edificado é constituído por edifícios de 

habitação colectiva com 4 pisos. Cenário este que resulta num 

volume de crescimento para as árvores muito reduzido. Por este 

facto, as árvores existentes apresentam copas muito contidas e 

baixo vigor vegetativo em 20% das árvores. De salientar que nesta 

rua existe uma plantação recente da mesma espécie e que já se 

encontra em conflito com a varanda avançada do edifício. Perante 

este panorama afigura-se pouco enquadrável a plantação de 

árvores nesta rua. O espaço disponível para o seu crescimento é 

excessivamente diminuto ao que acresce o facto de ser sombrio. 

Para além da interferência das fachadas existem, ainda, árvores 

em conflito com sinalização viária nomeadamente com as 

passadeiras. 

A rua é de um sentido de trânsito e possui apenas uma faixa de 

circulação. Não tem lugares de estacionamento autorizados 

contudo, existem permanentemente carros estacionados entre as 

árvores. O declive é acentuado, sendo superior a 8%. A intensidade 

de trânsito é baixa e de circulação pedonal também dada a 

dificuldade de a atravessar pela inclinação que apresenta. 

Mobilidade e acessibilidade são dois parâmetros que ficam 

comprometidos neste rua quer pela inclinção quer pelo 

posicionamento que a arborização ocupa. 

Fig 12 (1) vIsta de rua Primavera, (2) pavimento danificado, (3) vista de rua inverno 

(1) 

(2) 

(3) 



RUA DR SOUSA ROSAS 
COMPRIMENTO  375m 
LARGURA MÉDIA 21.70m 
Nº DE ÁRVORES 90 
ESPÉCIES DOMINANTE Platanus x acerifolia 

Esta rua apresenta 90 árvores da espécie Platanus x 

acerifolia dispostas em alameda junto ao passeio entre 

lugares de estacionamento. Apresentam um vigor 

vegetativo moderado (95%). Apesar de se tratar uma 

espécie de grande porte, talvez, esta seja a rua que 

proporciona um maior espaço para o desenvolvimento das 

árvores pois é nesta que os exemplares arbóreos estão 

plantados mais afastados das edificações. Ainda assim, 

verifica-se a existência de  conflitos com as fachadas (18%) 

e com a sinalização viária (15%). Algumas árvores 

apresentam, também, alguns sinais de fragilidade 

nomeadamente esferoblastos e dobras (60%), cavidades 

(55%) e feridas (40%). 

Relativamente ao trânsito, a rua é apenas de um sentido 

contudo possui 2 vias de circulação automóvel. Possui um 

passeio largo e estacionamento bilateral da tipologia 

oblíqua. O declive é moderado, entre 5-8% e a intensidade 

de trânsito moderada. O tecido urbano é da tipologia 

“cidade-jardim” incluindo ainda áreas de “cidade-tradicional” 

de acordo com o PDM da cidade.. 

Fig. 13  (1) vista sobre a rua Primavera, (2) vista de rua Inverno  

(1) (2) 



RUA DO FAIAL 
COMPRIMENTO  127.60m 
LARGURA MÉDIA 12.40m 
Nº DE ÁRVORES 33 
ESPÉCIE DOMINANTE Platanus x acerifolia 

Esta rua apresenta 33 árvores da espécie Platanus x 

acerifolia em alameda junto ao passeio. A sua posição 

e o facto de não possuírem uma caldeira definida com 

área de infiltração de água faz com que o crescimento 

das raízes danifique o pavimento. Ainda assim, no 

geral, estas árvores apresentam um vigor vegetativo 

elevado ainda que com alguns sinais/sintomas de 

fragilidade: com cavidades (23%) e fissuras (5%). 

Algumas encontram-se em conflito com o edificado da 

rua (18%) e com a sinalização nomeadamente 

passadeiras (14%). Relativamente ao trânsito, a rua 

possui apenas um sentido e uma via de circulação. A 

existência de uma escola pré-primária contribui para a 

afluência de veículos mais concentrada em  

determinados períodos do dia. Fora destes intervalos o 

trânsito é moderado. Este arruamento não possui 

lugares de estacionamento autorizado contudo, até 

pela existência de variados serviços nesta rua faria 

todo o sentido que existissem. Ainda assim, a presença 

de carros estacionados é frequente. O declive da rua é 

baixo <5%. 

Fig. 14  (1) vista da rua na Primavera, (2) vista da rua no inverno, (3) mau estado de conservação da caldeira 

(1) 

(2) (3) 



RUA DO FAROL 
COMPRIMENTO 240m 
LARGURA MÉDIA 12.50m 
Nº DE ÁRVORES 29 
ESPÉCIE DOMINANTE Celtis australis 

Esta rua está arborizada com 29 árvores da espécie Celtis australis 

(lodão). A plantação encontra-se em alinhamento maioritariamente 

bilateral junto ao passeio em estruturas designadas manilhas de 

betão. Esta estrutura condiciona manifestamente o 

desenvolvimento da árvore ainda que este constrangimento seja 

mais mecânico que fisiológico. Para além disso, a plantação das 

árvores em manilhas cria raízes circulares robustas e 

posteriormente ocorre a rutura da estrutura. Ainda assim, algumas 

árvores apresentam um vigor vegetativo moderado (28%). Algumas 

árvores apresentam sinais/sintomas de fragilidade (66%) tais como 

feridas e cavidades. A posição das árvores tão próxima às 

edificações cria conflitos principalmente com as fachadas (42%) e 

ainda com sinalização viária (28%). 

Relativamente ao trânsito, a rua é de sentido único e possui 1 faixa 

de circulação. Existem lugares de estacionamento da tipologia 

paralelo unilateral ainda que os carros se encontrem 

frequentemente estacionados na oblíqua. Esta situação cria 

dificuldades na circulação do trânsito principalmente na zona sul da 

rua.  O declive é moderado (5-8%) e a intensidade de trânsito 

também moderada. 

Fig. 15 (1)Plantação das árvores em manilhas de betão, (2)vista de rua na Primavera, (3)tipologia 
edificado, (4)conflito copa da árvore - fachada 

(1) 

(2) 

(3) (4) 



Esta rua não se encontra arborizada. É uma rua 

de frente marítima e com dimensões suficientes 

para ser arborizada. 

Apresenta apenas um sentido de trânsito e uma 

via de circulação. Não possui lugares de 

estacionamento autorizado ainda que 

frequentemente se encontre  veículos 

estacionados paralelamente à faixa. A 

intensidade de trânsito é moderada e o declive 

da rua também, 5-8%. 

 Apresenta habitação da tipologia unifamiliar 

caracterizada no PDM como “cidade-jardim”. 

RUA DO FUNCHAL 
COMPRIMENTO 170m  
LARGURA MÉDIA 12m 
Nº DE ÁRVORES 0 
ESPÉCIE DOMINANTE não se verifica 

Fig. 16 (1) vista sobre a rua: O-E e (2) E-O 

(1) (2) 



RUA DO GONDARÉM 
COMPRIMENTO 1,186km 
LARGURA MÉDIA  22m 
Nº DE ÁRVORES 130 
ESPÉCIE DOMINANTE Platanus x acerifolia  

Esta rua está plantada com cerca de 130 árvores da espécie Platanus x 

acerifolia em alameda principalmente junto ao passeio. A sua implantação 

em pavimento betuminoso e sem área permeável junto ao colo da árvore, o 

que condiciona substancialmente o desenvolvimento da mesma. A maioria 

dos espécimes apresentam vigor vegetativo moderado (95%) e 5% baixo 

vigor vegetativo. É, ainda, de salientar os sinais/sintomas de fragilidade 

presentes em quase todas as árvores (95%): esferoblastos (95%), 

cavidades (55%), feridas e dobras (40%). A proximidade da árvore ao 

edificado e aos cruzamentos com outras ruas também geram situações de 

conflito: com fachadas (45%), sinalização (8%), arborização privada (1%). 

Importa referir que nesta rua também é frequente o conflito das árvores com 

o acesso a entradas de garagem e é, também, notório que alguns 

exemplares foram abatidos por esse mesmo motivo. Importa referir que o 

início e o fim do arruamento não são arborizados desconhecendo-se 

qualquer razão para esse facto. 

A rua, na maioria da sua extensão, é apenas de um sentido e possui 2 vias 

de circulação. Pelo contrário na parte norte da mesma existe um troço pelo 

qual o trânsito apenas circula numa via uma vez que a rua sofre um 

estreitamento substancial. Existem lugares de estacionamento autorizado da 

tipologia paralelo, contudo, em metade da rua os carros encontram-se 

frequentemente estacionados obliquamente. O declive da rua é baixo, 

contrariamente à intensidade de trânsito que é elevada. Existem passeios 

para circulação pedonal. 

Fig. 17 (1) vigor vegetativo baixo de uma árvore, (2)conflito copa da árvore-fachada, (3)cavidade na base do 
tronco, (4)conflito árvore - sinalização 

(1) 

(2) 

(3) (4) 



RUA DO ÍNDIA 
COMPRIMENTO 370m 
LARGURA MÉDIA 11m 
Nº DE ÁRVORES 15 
ESPÉCIE DOMINANTE Platanus x acerifolia  

Esta rua encontra-se arborizada com 15 exemplares de Platanus x 

acerifolia segundo um alinhamento unilateral.  

O vigor vegetativo de algumas árvores (30%) desta rua é baixo e 

apresentam um aspeto senescente. Todas as árvores apresentam 

sinais/sintomas de fragilidade: cavidades (60%) e feridas (40%). 

Parte da árvores encontra-se em conflito com fachadas das 

edificações (30%) e com a sinalização nomeadamente as 

passadeiras (5%). 

O trânsito circula em 2 sentidos e 2 vias de circulação. Não existem 

lugares de estacionamento ainda que se encontre, frequentemente, 

veículos estacionados paralelamente á via. Esta situação cria 

conflitos ao nível da circulação normal dos automóveis. A rua 

apresenta um declive acentuado (>8%) e uma intensidade de 

trânsito moderada. 

Fig. 18 (1) vista sobre a rua na primavera , (2)vigor vegetativo da árvore vista no inverno 

(2) 

(1) 



RUA JOSÉ DE CARVALHO 
COMPRIMENTO 156m 
LARGURA MÉDIA 11.70m 
Nº DE ÁRVORES 28 
ESPÉCIE DOMINANTE Celtis australis 

Esta rua possui 28 árvores da espécie Celtis australis (lodão) plantadas em alameda junto ao passeio. 28% destas 

apresentam um vigor vegetativo moderado e as restantes, elevado. Todas as árvores apresentam sinais/sintomas 

de fragilidade nomeadamente cavidades (60%) e feridas (8%). A proximidade às fachadas do edificado adjacente 

resulta em conflitos, e neste estado estão 38% das árvores da rua. 10% estão em conflito com a sinalização viária, 

nomeadamente as passadeiras. 

Relativamente ao trânsito, a rua é de sentido único e tem apenas 1 via de circulação. o declive é baixo (<5%) e a 

intensidade de tráfego automóvel é baixa a moderada em algumas horas do dia. Os passeios apresentam 

dimensões e não existem lugares de estacionamento autorizado ainda que existam quase sempre alguns veículos 

estacionados na via. 

Fig. 20 (1)vista da rua no Inverno, (2)vista da rua na Primavera 

(1) (2) 



RUA DO MARECHAL SALDANHA 
COMPRIMENTO 1,392km 
LARGURA MÉDIA 21m 
Nº DE ÁRVORES 202 
ESPÉCIE DOMINANTE Platanus x acerifolia 

Esta rua tem 202 árvores plantadas, destaca-se por ser a 

mais extensa e mais arborizada. As árvores são das 

espécies Platanus x acerifolia (plátano) e Populus nigra 

(choupo-negro) e estão plantadas em alameda 

maioritariamente junto ao passeio ainda que nalguns casos 

estejam em caldeira no passeio. A alternância de espécies 

não apresenta uma lógica definida. Provavelmente está a 

proceder-se à conversão gradual para plátanos quando se 

efetua o abate de choupos-negros pois, verifica-se a 

existência de  plantações recentes desta espécie ao longo 

da via. 55% das árvores apresentam vigor vegetativo 

moderado e 70% apresentam sinais de fragilidade 

nomeadamente cavidades (50%) e feridas (22%). 

Atendendo ao espaço disponível para se desenvolverem e 

o porte típico destas espécies em estado adulto, surgem 

conflitos frequentes com as fachadas das edificações 

adjacentes principalmente quando se tratam de habitação 

colectiva e com avanço para o passeio. Para além disso, 

alguns exemplares estão também em conflito com a 

sinalização viária (4%). Importa, ainda, mencionar que tal 

como a Rua de Gondarém, a Rua do Marechal Saldanha na 

zona norte até ao entroncamento com a Rua Pêro da 

Covilhã não é arborizada. 

Relativamente ao trânsito, a rua é de sentido único e na 

maioria da sua extensão possui 2 vias de circulação É 

atravessada frequentemente por transportes públicos de 

grande dimensão (autocarros STCP e autocarros turísticos) 

que necessitam de gabarit elevado. Apresenta passeios 

largos, declive baixo (<5%), e uma intensidade de trânsito 

elevada. Possui lugares de estacionamento autorizado da 

tipologia paralelo contudo, frequentemente verifica-se a 

ocorrência de veículos estacionados obliquamente à via. 

Fig. 21 (1)Plantação mal efetuada, (2)galgagem à caldeira pelos carros, (3)vista da rua na Primavera 

(1) 
(2) 

(3) 



RUA DO MOLHE 
COMPRIMENTO 800m 
LARGURA MÉDIA 12m 
Nº DE ÁRVORES 73 
ESPÉCIE DOMINANTE Populus nigra 

Esta rua tem 73 árvore plantadas em alameda das espécies Populus nigra 

(Choupo-negro) e Populus x canencens (Choupo-cinzento). De salientar que 

o efeito alameda já se perdeu na porte oeste da rua uma vez que se foram 

abatendo as árvores ao longo do tempo. As principais causas para o 

sucedido apontam para a senescência das árvores e as fracas condições de 

segurança bem como a proximidade e influência do mar.  

62% das árvores apresentam vigor vegetativo moderado e 60% apresentam 

sinais/sintomas de fragilidade nomeadamente 55% com cavidades e 30% 

com feridas. Importante referir que 10% das árvores desta rua se encontram 

em conflito com as fachadas das edificações e 8% estão em conflito com 

arborização de jardins privados. 

Relativamente ao trânsito, a rua tem 2 sentidos de trânsito na maioria da sua 

extensão. Na parte poente da rua e até ao cruzamento com a rua ado 

Marechal Saldanha a rua tem apenas 1 sentido e 1 via de circulação 

automóvel. 

A rua não beneficia de lugares de estacionamento autorizado. Não obstante, 

assiduamente encontram-se carros estacionados paralelamente à via o que 

transtorna a fluidez normal do trânsito. A intensidade de trânsito é elevada e 

o declive da rua também na parte poente sendo que na maioria da sua 

extensão é moderado. 

A rua está provida de passeio contudo nem sempre apresenta a dimensão 

ideal para o tráfego pedonal que possui.  

Fig. 22 (1) vista da rua na Primavera, (2)conflito árvore-árvore terreno privado, (3)tipologia edificado  

(1) (2) (3) 



RUA DO PADRÃO 
COMPRIMENTO 430m 
LARGURA MÉDIA 13m 
Nº DE ÁRVORES 1 
ESPÉCIE DOMINANTE Platanus x acerifolia 

Esta rua é atípica. Possui apenas uma árvore da 

espécie Populus nigra (Choupo-negro) localizada 

junto ao passeio. a arvore apresenta baixo vigor 

vegetativo e sinais/sintomas de fragilidade. Para 

além disso dado o seu porte, encontra-se em 

conflito com a fachada do edifício adjacente.  

Relativamente ao trânsito, a rua é de sentido 

único e apresenta 2 vias de circulação. Possui 

lugares de estacionamento autorizado da tipologia 

paralelo. Apresenta uma intensidade de tráfego 

automóvel moderado e no que diz respeito ao 

declive é mais acentuado a poente (5-8%) e ligeiro 

na restante (<5%).  

Fig. 23 (1) vista da rua na Primavera, (2)vigor vegetativo da única árvore da rua, (3)comprometido pela 
proximidade da fachada,  vista sobre a rua no inverno  

(3) (2) (1) 



RUA DO TEATRO 
COMPRIMENTO 235m 
LARGURA MÉDIA 15.40m 
Nº DE ÁRVORES 34 
ESPÉCIE DOMINANTE Celtis australis 

A rua do Teatro possui 34 árvores da 

espécie Celtis australis  (lodão) plantadas 

em alameda junto ao passeio em manilhas 

de betão. Estruturas estas que prejudicam o 

desenvolvimento natural da árvore. Ainda 

assim é um prejuízo mais mecânico que 

fisiológico para a árvore. Criam-se raízes 

robustas circulares e a estrutura mais cedo 

ou mais tarde acaba por rebentar. Prova 

disso é o facto de todas as árvores 

apresentarem vigor vegetativo moderado e 

70% das árvores apresentarem 

sinais/sintomas de fragilidade: cavidades 

(25%) e fissuras (8%). Importe referir que a 

proximidade de plantação das árvores ao 

edificado e o porte típico desta espécie no 

estado adulto contribuem para que nesta 

fase se verifique um conflito constante com 

a fachada das casas (45%). 

Relativamente ao trânsito, esta rua 

apresenta 1 sentido mas 2 vias de 

circulação. Não possui lugares de 

estacionamento ainda que frequentemente 

se encontrem veículos estacionados 

paralelamente à via. Apresenta um declive 

moderado (5-8%) na parte norte e baixo na 

restante extensão da rua. A intensidade de 

trânsito automóvel é moderada e meios de 

transporte público são uma constante ao 

longo do dia.  

Fig. 24  (1)Raízes circulares robustas, (2)vista sobre a rua na Primavera, (3)vista sobre a rua no Inverno 

(3) (2) 

(1) 



RUA PÊRO DA COVILHÃ 
COMPRIMENTO 172m 
LARGURA MÉDIA 21.4m 
Nº DE ÁRVORES 0 
ESPÉCIE DOMINANTE Não de verifica 

Este é a segunda rua de todas as 

que fazem parte do estudo que 

não é arborizada. 

É perpendicular á linha de costa e 

de primeira linha de mar, é 

portanto, bastante influenciada 

pelo mesmo. Constitui, também, 

por isso,  um canal preferêncial  

de vento. 

A rua apresenta dimensões que 

permitem ser arborizada e 

portanto foi também incluída no 

grupo em estudo. 

Relativamente ao trânsito, a rua 

apresenta 2 sentidos e 3vias de 

circulação. A rua apresenta um 

declive moderado (5-8%) e uma 

intensidade de tráfego automóvel 

moderada, também. Possui 

passeios dos dois lados da rua e 

com dimensões consideráveis. 

Fig. 25 Vista sobre a rua 



Anexo 7 – Peças desenhadas: Fase de levantamento e análise e fase de proposta 
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Arborização existente: Platanus x acerifolia (Pxa)
   Populus spp. (Pspp.)

dimensão atual da copa  (Pxa)
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Legenda

Arborização existente: Populus spp. (Pspp.)

dimensão atual da copa Pspp. 

dimensão potencial da copa (4 a 6m (6)) Pspp.
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   Populus spp. (Pspp.)
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Legenda

Arborização existente: Platanus x acerifolia (Pxa)

dimensão atual da copa Pxa

dimensão potencial da copa (6 a 12m (12)) Pxa
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Arborização existente: Platanus x acerifolia (Pxa)
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Rua do Marechal Saldanha
Rua do Faial
Rua Cândida de Sá Albergaria
Rua do Teatro
Rua do Farol
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Legenda

Arborização existente: Platanus x acerifolia (Pxa)
             Celtis australis (Ca)
             Tamarix gallica (Tg)

dimensão atual da copa Pxa 

dimensão atual da copa Ca
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Legenda

Lugares de estacionamento autorizado

 tipologia paralelo
 tipologia oblíquo

Estacionamento abusivo

 tipologia paralelo
 tipologia oblíquo

Sentidos de trânsito
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Habitação unifamiliar
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“Cidade-tradicional”
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Legenda
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Legenda

      Fraxinus ornus

 

Rua do Crasto8

N   1:1500

Passadeiras existentes
Lugares de estacionamento tipologia “paralelo”
Entradas de garagem
Caldeiras
Pavimento em betuminoso 
Passeio em calçada de micro cubo granito
Edificado
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N   1:1500

Legenda

      Brachychiton acerifolius

      Cercis siliquastrum

      Magnolia denudata

      Ostrya carpinifolia

      Jacaranda mimosifolia

      Tamarix gallica

      Pré-existência - Platanus x acerifolia 
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Rua do Marechal Saldanha
Rua do Faial
Rua Cândida de Sá Albergaria
Rua do Teatro
Rua do Farol
Rua de Diu16
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Passadeiras existentes
Lugares de estacionamento tipologia “paralelo”
Entradas de garagem
Caldeiras
Pavimento em betuminoso 
Passeio em calçada de micro cubo de granito
Edificado
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habitação habitaçãopasseio
2.5m

arborização 1,5m

estacionamento 2,5m

via de circulação automóvel
5,0m

passeio
2.5m

ESCALA 1/200

RUA CÂNDIDA DE SÁ ALBERGARIA

COMPRIMENTO  220m

LARGURA MÉDIA  11.90m

LARGURA DO PASSEIO 2.5m

Nº DE ÁRVORES  26

ESTACIONAMENTO 22 lugares 

TIPOLOGIA DE ESTACIONAMENTO paralelo

ESPÉCIE Magnolia denudata 

TIPOLOGIA DE PLANTAÇÃO

Alinhamento unilateral em caldeira
junto ao estacionamento

 a a’

ESCALA 1/200

arborização 
1.5m

estacionamento arborização 
1.5m

 b’  b

ESCALA 1/200

arborização 
1.5m

estacionamento arborização 
1.5m

c’

arborização 
1.5m

estacionamento 

arborização 
1.5m

estacionamento 

c

 a’

 a b

 b’

 c

 c’
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SIMULAÇÕES E 
CORTES

RUA DO  CRASTO

COMPRIMENTO 1.20km

LARGURA MÉDIA 12m

LARGURA DO PASSEIO 2.5m

Nº DE ÁRVORES 80

ESTACIONAMENTO114 lugares

TIPOLOGIA DE ESTACINAMENTO paralelo

ESPÉCIES Fraxinus ornus e Morus nigra

TIPOLOGIA DE PLANTAÇÃO

Alinhamento unilateral em caldeira
junto ao estacionamento

ESCALA 1/200

habitação com 
logradouro

passeio
2.0m

arborização 
1.5m

estacionamento 

via de circulação 
automóvel 6.5m

passeio
2.0m

habitação com 
logradouro

ESCALA 1/200

arborização 
1.5m

estacionamento arborização 
1.5m

 a’

 a

 a a’

 b
 b’

 b’  b

ESCALA 1/200

arborização 
1.5m

estacionamento arborização 
1.5m

c c’

 c
c’
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SIMULAÇÕES E 
CORTES

habitação habitaçãopasseio
arborização 

estacionamento
2.5m 

via de circulação automóvel
5,0m

passeio

ESCALA 1/200

RUA DE DIU

COMPRIMENTO  460m 

LARGURA MÉDIA 13.80m

LARGURA DO PASSEIO 2.0m

Nº DE ÁRVORES  60

ESTACIONAMENTO 74 lugares

TIPOLOGIA DE ESTACINAMENTO paralelo

ESPÉCIES 
Brachychiton acerifolius e Tamarix gallica

TIPOLOGIA DE PLANTAÇÃO

Alinhamneto bilateral em caldeira, 
junto ao estacionamento

arborização 
estacionamento

2.5m 

 a

 a’

 a’

 a

ESCALA 1/200

arborização 
1.5m

estacionamento arborização 
1.5m

b b’

 b
 b’



caldeira
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SIMULAÇÕES E 
CORTES

habitaçãopasseio arborização 1.5m via de circulação automóvel
5.0m

passeio

ESCALA 1/200
estacionamento 2.5m

RUA DO FAIAL

COMPRIMENTO  127.60m

LARGURA MÉDIA 12.40m

LARGURA DO PASSEIO 2.0m

Nº DE ÁRVORES  26

ESTACIONAMENTO 16 lugares 

TIPOLOGIA DE ESTACINAMENTO paralelo

ESPÉCIE Magnolia denudata 

TIPOLOGIA DE PLANTAÇÃO

Alinhamento unilateral em caldeira
junto ao estacionamento

ESCALA 1/200

estacionamento arborização 
1.5m

estacionamento arborização 
1.5m

arborização 
1.5m

 a  a’

 a’

 a

 b  b’

 b

 b’
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habitação passeio
2.0m

arborização 
1,5m

estacionamento 
2,5m

via de circulação automóvel
6,0m

ESCALA 1/200

RUA DO FAROL

COMPRIMENTO 240 m

LARGURA MÉDIA  12.50m

LARGURA DO PASSEIO 1.6m

Nº DE ÁRVORES 43

ESTACIONAMENTO 20 lugares 

TIPOLOGIA DE ESTACINAMENTO paralelo

ESPÉCIE Cercis siliquastrum  

TIPOLOGIA DE PLANTAÇÃO

Alinhamento bilateral em caldeira e em 
faixa contínua junto ao estacionamento

SIMULAÇÕES E 
CORTES

arborização 
1,5m

estacionamento 
2,5m

habitação
passeio

2.0m

arborização 
1,5m

arborização 
1,5m

arborização 
1,5m

estacionamento estacionamento 

ESCALA 1/200

arborização 
1,5m

arborização 
1,5m

arborização 
1,5m

estacionamento estacionamento 

ESCALA 1/200

 a  a’

 a’ a

 b

 b’

 c

 c’

b b’

c c’
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SIMULAÇÕES E 
CORTES

habitação
passeio

2,0m
arborização 1,5m via de circulação automóvel

5,0m
passeio

2,0m

ESCALA 1/200

estacionamento 2,5m

RUA DO FUNCHAL

COMPRIMENTO 170m

LARGURA MÉDIA 12m

LARGURA DO PASSEIO 2.0m

Nº DE ÁRVORES  26

ESTACIONAMENTO 16 lugares 

TIPOLOGIA DE ESTACINAMENTO paralelo

ESPÉCIE Morus nigra 

TIPOLOGIA DE PLANTAÇÃO

Alinhamento unilateral em caldeira
junto ao estacionamento

habitação arborização 
1,5m

ESCALA 1/200

estacionamento estacionamento arborização 
1,5m

arborização 
1,5m

 a a  a’

 a’

 a

 b  b’

 b
 b’
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SIMULAÇÕES E 
CORTES

ESCALA 1/200

arborização 
1.5m

estacionamento arborização 
1.5m

 b’ b

RUA DE GONDARÉM

COMPRIMENTO 1.186Km

LARGURA MÉDIA 22m

LARGURA DO PASSEIO 3m

Nº DE ÁRVORES 126

ESTACIONAMENTO 280 lugares 

TIPOLOGIA DE ESTACIONAMENTO paralelo

ESPÉCIES
Fagus sylvatica ‘fastigiata’  e Morus nigra

TIPOLOGIA DE PLANTAÇÃO

Alinhamento bilateral em caldeira
junto ao estacionamento

via de circulação arborização passeio habitação

ESCALA 1/200

arborização passeiohabitação
estacionamento estacionamento 

 a

 a’

 a’

 a
 b

 b’
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habitação passeio
arborização 

estacionamento 
2.5m

via de circulação automóvel
5.0m

passeio habitação

ESCALA 1/200 ESCALA 1/200

arborização 
1.5m

estacionamento arborização 
1.5m

b b’

RUA DA ÍNDIA

COMPRIMENTO  370m

LARGURA MÉDIA  11m

LARGURA DO PASSEIO 1,50m

Nº DE ÁRVORES  19

ESTACIONAMENTO  30 lugares 

TIPOLOGIA DE ESTACINAMENTO paralelo

ESPÉCIE Fraxinus ornus 

TIPOLOGIA DE PLANTAÇÃO

Alinhamento unilateral em caldeira
junto ao estacionamento

 a

 a’

 a’

 a

SIMULAÇÕES E 
CORTES



em caldeira
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SIMULAÇÕES E 
CORTES

RUA DO MOLHE

COMPRIMENTO  800 m

LARGURA MÉDIA  12 m

LARGURA DO PASSEIO 1.5 m

Nº DE ÁRVORES  46

ESTACIONAMENTO 50 

TIPOLOGIA DE ESTACIONAMENTO paralelo

ESPÉCIES Morus alba e Morus nigra

TIPOLOGIA DE PLANTAÇÃO

Alinhamento unilateral em caldeira
junto ao estacionamento

habitação com 
logradouro passeio

arborização via de circulação automóvel
7.0m passeio

estacionamento

ESCALA 1/200

habitação com 
logradouro

 a

 a’

 a’

 a

ESCALA 1/200

arborização 
1.5m

estacionamento arborização 
1.5m

 b  b’

ESCALA 1/200

arborização 
1.5m

estacionamento arborização 
1.5m

c c’

b
 b’

 c
 c’
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RUA DO MARECHAL SALDANHA

COMPRIMENTO  1.392 km

LARGURA MÉDIA  21 m

LARGURA DO PASSEIO 2.5 m

Nº DE ÁRVORES 142

ESTACIONAMENTO 190

TIPOLOGIA DE ESTACIONAMENTO paralelo 

ESPÉCIES Morus nigra e  Ostrya carpinifolia

TIPOLOGIA DE PLANTAÇÃO

Alinhamento bilateral em caldeira
junto ao estacionamento

SIMULAÇÕES E 
CORTES

habitação passeio
1,5m

arborização 
2,5m

via de circulação automóvel
5,0m

arborização 
2,5m

passeio
2,5m

ESCALA 1/200

habitação

ESCALA 1/200

arborização 
1.5m

estacionamento arborização 
1.5m

 b  b’ a

 a’

 a’

 a

 b
b’
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SIMULAÇÕES E 
CORTE

habitação com 
logradouro

arborização 
1.5m via de circulação automóvel

7.0m
passeio

2.5m habitaçãoestacionamento
2.5m

ESCALA 1/200

RUA DO PADRÃO

COMPRIMENTO  430 m

LARGURA MÉDIA  13 m

LARGURA DO PASSEIO 2.5 m

Nº DE ÁRVORES  28

ESTACIONAMENTOS  42

TIPOLOGIA DE ESTACIONAMENTO paralelo

ESPÉCIES Fraxinus ornus e Morus nigra 

TIPOLOGIA DE PLANTAÇÃO

Alinhamento unilateral em caldeira
junto ao estacionamento

passeio
2.5m

 a

 a’

 a’

 a

ESCALA 1/200

arborização 
1.5m

estacionamento 
2,5m

arborização 
1.5m

 b  b’ c c’

ESCALA 1/200

arborização 
1.5m

estacionamento 
2,5m

arborização 
1.5m

 b
 b’

 c
 c’



em caldeira
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habitação
passeio

1.5m
arborização via de circulação automóvel

5.0m
passeio

2.5m habitação
estacionamento

arborização 

estacionamento

ESCALA 1/200

RUA DO TEATRO

COMPRIMENTO  235 m

LARGURA MÉDIA 15.40 m

LARGURA DO PASSEIO 2.5 m

Nº DE ÁRVORES  56

LUGARES DE ESTACIONAMENTO 52

TIPOLOGIA paralelo

ESPÉCIE Cercis siliquastrum 

TIPOLOGIA DE PLANTAÇÃO

Alinhamento bilateral em caldeira e 
em faixa contínua junto ao estacionamento

SIMULAÇÕES E 
CORTES

arborização arborização arborização estacionamento estacionamento

ESCALA 1/200

ESCALA 1/200

 a’

 a’

 a

 a

b’b

arborização arborização arborização estacionamento estacionamento

c’c

c

c’
b

b’



Anexo 8 – Documentos internos C.M.P. 

 

1. Excerto Código Regulamentar do Porto 

 

No que diz respeito aos estacionamentos, a tipologia dos estacionamentos é aferida de acordo com as 

características viárias dos arruamentos que os servem e com o seu posicionamento relativamente ao eixo 

da via, podendo ser longitudinais, em espinha ou de topo. (art. D-1/20º). No que diz respeito `arborização 

de arruamentos e estacionamento, estes devem ser arborizados sempre que possível. As caldeiras das 

árvores devem apresentar uma dimensão mínima de 1 metro quadrado, no caso de árvores de pequeno 

porte, de 2 metros quadrados para árvores de médio porte e de 3 metros quadrados para árvores de 

grande porte. As caldeiras das árvores devem apresentar as seguintes dimensões mínimas: Árvores de 

pequeno porte, caldeiras quadradas ou rectangulares de 1.50m de largura mínima e caldeiras redondas 

de 1.50 m de raio; Árvores de médio porte, caldeiras quadradas ou rectangulares de 2m de largura 

mínimo e caldeiras redondas de 2m de raio e por último, árvores de grande porte, caldeiras quadradas ou 

rectangulares de 3m de largura mínimo e caldeiras redondas de 3 m de raio. Deve, ainda ser 

equacionada a possibilidade de introdução da arborização em faixa contínua faixa contínua de terra 

vegetal, paralela ao passeio, com a largura mínima de 1 metro. Em ruas estreitas e em locais onde a 

distância a paredes ou muros altos seja inferior a 5 metros, só se devem plantar árvores de médio e 

pequeno porte, ou de copa estreita. O compasso de plantação das árvores em arruamentos deve ser 

adequado à espécie, distando no mínimo 8 metros. Não é permitida a plantação em caldeira do seguinte 

grupo de plantas: Populus sp., Salix sp. e Eucalyptus sp..(Artigo C-2/23.º) 

 

2.  Tabela de dimensões das espécies por porte 

 

 

 

 

 

3. Tabela de dimensões das espécies por porte de acordo com Jim  

C.Y.Jim, 1998 

Grande porte:  >15m altura 

Médio porte:  10 -15 m altura 

Pequeno porte:  <5m altura 



Anexo 9 – Ilustração de um corte transversal da rua – boas práticas. Fonte: Manual of streets 

  



Anexo 10 – Casos de estudo 

1. O caso da arborização viária de Barcelona – Fonte: site http://www.bcn.es/ (Ajuntament 

de Barcelona) 

Lista de espécies arbóreas de Barcelona de 2007 

Acer negundo - 1.393 exemplares 

Brachychiton populneus - 5.435 exemplares 

Celtis australis - 18.462 exemplares 

Celtis occidentalis - 1.206 exemplares 

Firmiana simplex -  1.257 exemplares 

Jacaranda mimosifolia - 1.668 exemplares 

Ligustrum lucidum - 3.504 exemplares 

Melia azedarach -  4.316 exemplares 

Pinus halepensis  - 1.172 exemplares 

Platanus x hispanica - 50.024 exemplares 

Populus alba 'Pyramidalis' - 919 exemplares 

Prunus cerasifera 'Atropurpurea' - 2.320 exemplares 

Robinia pseudoacacia -  5.285 exemplares 

Sophora japonica -  8.986 exemplares 

Tilia x europaea -  1.184 exemplares 

Ulmus pumila - 6.302 exemplares 

Albizia julibrissin -  435 exemplares 

Catalpa bignonioides -1.090 exemplares 

Cercis siliquastrum - 2.244 exemplares 

Citrus aurantium - 2.579 exemplares 

Fraxinus angustifolia - 972 exemplares 

Koelreuteria paniculata - 452 exemplares 

Magnolia grandiflora - 1.233 exemplares 

Morus alba - 458 exemplares 

Pinus pinea -1.291 exemplares 

Populus alba - 474 exemplares 

Populus nigra 'Italica' - 4.812 exemplares 

Quercus ilex -  961 exemplares 

Robinia pseudoacacia 'Pyramidalis' - 884 exemplares 

Tilia x euchlora - 691 exemplares 

Tipuana tipu - 6.151 exemplares 

Ulmus resista 'Sapporo Gold' - 528 exemplares 
 
 
 

http://w110.bcn.cat/portal/site/MediAmbient/menuitem.0d4d06202ea41e13e9c5e9c5a2ef8a0c/?vgnextoid=d02d34762d38a210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=3cc37037aed1a210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextfmt=formatDetall&lang=es_ES
http://w110.bcn.cat/portal/site/MediAmbient/menuitem.0d4d06202ea41e13e9c5e9c5a2ef8a0c/?vgnextoid=ce9d34762d38a210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=3cc37037aed1a210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextfmt=formatDetall&lang=es_ES
http://w110.bcn.cat/portal/site/MediAmbient/menuitem.0d4d06202ea41e13e9c5e9c5a2ef8a0c/?vgnextoid=d05334762d38a210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=3cc37037aed1a210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextfmt=formatDetall&lang=es_ES
http://w110.bcn.cat/portal/site/MediAmbient/menuitem.0d4d06202ea41e13e9c5e9c5a2ef8a0c/?vgnextoid=14e434762d38a210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=3cc37037aed1a210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextfmt=formatDetall&lang=es_ES
http://w110.bcn.cat/portal/site/MediAmbient/menuitem.0d4d06202ea41e13e9c5e9c5a2ef8a0c/?vgnextoid=3a6b91f98248a210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=3cc37037aed1a210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextfmt=formatDetall&lang=es_ES
http://w110.bcn.cat/portal/site/MediAmbient/menuitem.0d4d06202ea41e13e9c5e9c5a2ef8a0c/?vgnextoid=626bd7530448a210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=3cc37037aed1a210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextfmt=formatDetall&lang=es_ES
http://w110.bcn.cat/portal/site/MediAmbient/menuitem.0d4d06202ea41e13e9c5e9c5a2ef8a0c/?vgnextoid=1eb728adfe78a210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=3cc37037aed1a210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextfmt=formatDetall&lang=es_ES
http://w110.bcn.cat/portal/site/MediAmbient/menuitem.0d4d06202ea41e13e9c5e9c5a2ef8a0c/?vgnextoid=d45b56c0a098a210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=3cc37037aed1a210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextfmt=formatDetall&lang=es_ES
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2. Ruas do centro histórico em Madrid – Fonte:  

 

Descrição do ambiente: 

Este tipo de ruas permite a coexistência de tráfegos, de veículos e de pessoas. Por vezes as 

ruas podem não ter distinção na superfície dos diferentes trânsitos enunciados, ou então essa 

distinção é apenas a diferente utilização de cores ou de materiais nas superfícies. Normalmente 

a velocidade dos veículos é limitada nestas zonas, principalmente quando não existe vias 

exclusivas para a circulação de veículos. 

 
Problemas dos desenhos atuais: 

O desenho aplicado a este tipo de ruas de centros históricos, pretende favorecer o fluxo pedonal. 

Para isso, os pavimentos pedonais estendem-se ao máximo e apresentam uma largura 

substancial em relação à via automóvel de forma a os condutores de conterem na sua condução. 

Os principais problemas encontrados neste tipo de via são os derivados de um mau uso por 

parte do condutor. 

 

Proposta:  

A vegetação destas ruas padece das mesmas limitações que as outras ruas de centros 

históricos caraterizadas pela largura muito reduzida e a aglomeração de edificado destes 

ambientes. Nestes casos a arborização tem que ser, obrigatoriamente, de copa estreita. 

 

Como noutras ruas de largura semelhante, os únicos espaços próprios pra a introdução de 

massa verde, são as intersecções com outras ruas, e nalgumas situações, nem nesses locais. 

Por vezes, estas zonas são mais largas e, portanto, podem-se criar canteiros maiores e com 

espécies resistentes a sombra como por exemplo Pittosporum tobira e Viburnum tinus.  

No caso das plantações em alinhamentos, recomenda-se a plantação em fileiras alternadas para 

evitar o elevado ensombramento do nível inferior da via, que já por si são pouco iluminados e 

para evitar a criação de vias demasiado fechadas. No caso das ruas demasiado estreiras 

também se pode optar pela introdução apenas de um alinhamento unilateral. Em qualquer uma 

das situações, o arvoredo deve manter-se periodicamente com operações de redução de copa e 

a o compasso de plantação deve ser dimensionado e atender às caraterísticas físicas da rua, a 

intensidade de trânsito viário e pedonal. 

 



Anexo 11 – Modelo de seleção das espécies. Miller, 1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 12 – Lista de espécies analisadas e suas caraterísticas e tabela de ponderação das espécies 
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Tabela 3 - Lista de espécies anali-

sadas e suas caraterísticas

Mestrado em Arquitetura Paisagista
Departamento de Geociências, Ambiente e Ordenamento do Território

Mónica Sofia Pinto Mota

A arborização como elemento valorizador dos eixos viários urbanos 
Proposta de requalificação das freguesias Foz do Douro e Nevogilde
Câmara Municipal do Porto

espécies/ caraterísticas
comport. 
fisiológico porte forma da copa diametro copa floração época de floração tipo de raízes

resistencia 
salsugem

velocidade 
cresc.

resistência vento
resist. contaminação 

urbana
textura do solo exposição solar

Acer campestre caduca 8-12m oval 4-6m amarelo esverdeado abri l -maio vertica l sem res is tência médio sem res is tência s im compacto médio desagredado pleno sol , semi-sombra
Acer monspessulanum caduca 6 - 10m oval 4-6m amarelo esverdeado abri l  - maio vertica l 2ª l inha lento elevada não médio, desagregado pleno sol , semi-sombra
Acer negundo caduca 8-10m esférica 4-6m amarelo esverdeado março-abri l vertica l 2ª l inha rápido média s im desagregado pleno sol , semi-sombra
Aesculus hippocastanum caduca 20-30m oval 8-12m branca abri l -maio vertica l 2ª l inha rápido médio s im compacto/médio/desagregado pleno sol
Albizia julibrissin caduca 5-10m el íptica 4-6m rosada junho-agosto obl íqua 2ª l inha rápido média s im médio/desagregado pleno sol , semi-sombra
Alnus rubra caduca 10-15m piramidal 4-6m ocre acastanhada fim do inverno horizonta l 2ª l inha rápido elevada s im compacto médio semi-sombra
Amelanchier laevis caduca 4-6m oval 2-3m branco abri l obl íqua 2º l inha rápido média não compacto sombra densa
Bachychiton acerifolius caduca 10-20m piramidal 4-6m vermelho primavera vertica l 2ª l inha médio média s im compacto pleno sol , semi-sombra
Casuarina equisetifolia perene 15-20m piramidal 4-6m castanho primavera-outono vertica l 1ª l inha rápido elevada s im compacto médio desagregado pleno sol
Catalpa bignonioides caduca 9-12m esférica 5-8m branco e amarelo junho obl íqua 2ª l inha rápido média s im compacto/médio/desagregado pleno sol , semi-sombra
Celtis australis caduca 8-10 m esférica 6-8m amarela  esverdeada março-abri l vertica l 2ª l inha rápido médio s im dasagregado pleno sol , semi-sombra
Ceratonia siliqua perene 5-10m el íptica 6-10m amarelo avermelhado agosto-outubro horizonta l 2ª l inha lento elevada s im médio a  desagregado pleno sol
Cercis siliquastrum caduca 5-8m esférica/i rregular 3-4m l i lás  rosado Março-abri l obl íqua sem res is tência médio sem res is tência s im médio/desagregado pleno sol , semi-sombra
Citrus limon perene 3-6 m esférica 2-4m branca e amarela abri l  e maio obl íqua 2ª l inha médio sem res is tência s im médio a  desagregado pleno sol , semi-sombra
Corylus colurna caduca 10-15m piramidal 2-4m ocre avermelhado fim do inverno obl íqua sem res is tência médio média s im médio desagregado semi-sombra, sombra
Eleagnus angustifolia caduca 6 - 8m el íptica 2-4m amarelo maio.junho horizonta l 1ª l inha rápido elevada s im compacto médio desagregado pleno sol , semi-sombra
Eriobotrya japonica caduca 5-6m esférica 4-6m branco amarelado outubro - dezembro obl íqua 2ª l inha médio sem res is tência s im compacto médio desagredado pleno sol , semi-sombra
Erytrina crista gali caduca 4 - 8 m guarda sol  6-8m vermelho carmim junho - julho obl íqua 2ª l inha rápido sem res is tência s im desagregado pleno sol
Eucaliptus ficifolia caduca 8-15m oval 4-6m vermelho julho vertica l 2ª l inha médio médio s im compacto pleno sol
Fagus sylvatica 'fastigiata' caduca 15-30m piramidal 4-6m amarela abri l vertica l 2ª l inha rápido elevada s im compacto/médio/desagregado semi-sombra
Firmiana simplex caduca 10-15m esférica 4-6m amarelo julho obl íqua 2ª l inha médio sem res is tência s im desagregado pleno sol  semi  sombra
Fraxinus angustifolia caduca 10-20m oval 10-20m ocre principio da  primavera obl íqua e horizonta lsem res is tência rápido elevada s im compacto/médio/desagregado pleno sol , semi-sombra
Fraxinus ornus caduca 6-12m esférica 4-6m branco abri l -maio vertica l 2ª l inha lento elevada s im desagregado semi-sombra
Ginkgo biloba caduca 20-30m irregular/pi ramidal 4-6m amarelado meio da  Primavera vertica l sem res is tência médio médio s im desagregado pleno sol , semi-sombra
Gleditsia triacanthos caduca 15-20m oval 10-12m amarelada maio-junho vertica l  e horizonta l2ª l inha médio médio s im compacto/médio/desagregado pleno sol
Grevillea robusta perene 10-25m oval 6-8m laranja  dourado junho-julho vertica l 2ª l inha rápido elevada s im médio a  desagregado pleno sol , semi-sombra
Hovenea dulcis caduca 8-10m guarda sol  4-6m esbranquiçada junho obl íqua 2ª l inha rápido sem res is tência não médio sombra, semi  sombra
Jacaranda mimosifolia caduca 6-10m el íptica  i rregular 4-6m azul  violeta junho-julho obl íqua 2ª l inha médio média s im compacto /médio/ desagredado pleno sol
Juglans regia caduca 20-30m esférica 8-15m esverdeado abri l -maio vertica l sem res is tência médio sem res is tência s im compacto/médio/desagregado pleno sol , semi-sombra
Lagunaria patersoni caduca 10-15m semioval 4-6m l i lás  rosado junho julho vertica l 1ª l inha rápido média s im compacto/ médio/ desgragado pleno sol
Largestroemia indica caduca 2-5m oval 2-3m rosa  intenso agosto-outubro obl íqua 2ª l inha rápido baixa s im médio/desagregado pleno sol
Ligustrum lucidum perene 3-10m esférica 3-5m amarelo claro julho-agosto obl íqua 2ª l inha rápido elevada s im compacto médio desagredado pleno sol
Liquidambar stryraciflua caduca 15-20m piramidal  ova l 6-8m amarelada março-abri l vertica l sem res is tência lento sem res is tência s im compacto médio desagredado pleno sol , semi-sombra
Magnolia denudata caduca 8-10m oval 2-4m branco abri l vertica l 2ª l inha lento sem res i tência não desagregado semi-sombra
Magnolia x soulangeana caduca 5-6m oval 2-4m branco rosado abri l -maio vertica l 2ª l inha lento elevada s im compacto médio pleno sol
Malus pumila caduca 8-12m el íptica 4-6m branca rosada meio da  Primavera vertica l  obl íqua sem res is tência rápido compacto/médio/desagregado pleno sol
Malus sylvestris caduca 6-10m esférica 4-6m branca rosada meio da  Primavera vertica l  obl íqua sem res is tência rápido elevada não desagredado pleno sol
Metrosideros excelsa perene Até 23m oval 4-6m vermelha Primavera 1ªl inha lento elevada s im
Morus alba caduca 8-15m esférica 4-6m branca abri l -maio vertica l  horizontal 1ª l inha rápido sem res is tência s im desagregado semi-sombra
Morus nigra caduca 10-15m esférica 4-6m branca abri l -maio vertica l  horizonta l 1ª l inha rápido sem res is tência s im compacto pleno sol
Olea E. sylvestris perene 2-10m irregular 4-5m branco amarelado maio-junho obl íqua 1ª l inha lento elevada s im compacto médio desagredado plelo sol
Ostrya carpinifolia caduca 10-18m oval 4-6m branco esverdeado meados  de primavera obl íqua 2ª l inha lento elevada não medio dsagragdo pleno sol
Parkinsonia aculeatus perene 4-8m guarda sol  4-8m amarelas  avermelhadas julho agosto vertica l 1ª l inha rápido elevada s im desagregado pleno sol
Prunus avium caduca 10-15m piramidal 2-4m branca meio da  primavera horizonta l 2ª l inha rápido elevada s im desagregado semi-sombra
Prunus serrulata caduca 4-8m oval 4-8m branco rosado fim do inverno obl íqua sem res i tência rápido sem res is tência não desagregado pleno sol
Pyrus calleryana caduca 15-20m oval branco pleno-sol
Schinus molle caduca 6-10m pendular 4-6m amarelada meio do verão obl íqua 2º l inha rápido elevada s im compacto médio desagregado pleno sol , semi-sombra
Sophora japonica caduca 15-20m esférica/i rregular 15-20m branco verão vertica l 2ª l inha médio médio s im médio/desagregado pleno sol , semi-sombra
Sorbus aria caduca 10-15 m oval 3-6m branco maio vertica l 2ª l inha lento elevada s im médio desagregado pleno sol  semi  sombra
Sorbus domestica caduca 10-15m oval 3-6m branco abri l -maio vertica l 2ª l inha lento elevada s im desagregado pleno sol , semi-sombra
Tipuana tipu caduca 10-15m esférica 6-8m amarelo a laranjada junho-julho obl íqua 2ª l inha rápido sem res is tência s im compacto/médio/desagregado pleno sol , semi-sombra

Zelkova serrata caduca 15-30m oval 10-20m esverdeado meio da  primavera vertica l  e horizonta lsem res is tência lento elevada s im compacto/médio/desagregado semi-sombra sombra densa
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Tabela 4 - Ponderação de espécies

Mestrado em Arquitetura Paisagista
Departamento de Geociências, Ambiente e Ordenamento do Território

Mónica Sofia Pinto Mota

A arborização como elemento valorizador dos eixos viários urbanos 
Proposta de requalificação das freguesias Foz do Douro e Nevogilde
Câmara Municipal do Porto

Legenda

Caraterísticas e respetivas pontuações

Árvore de folha caduca (2), folha persistente (1)

Porte 6-15m (2) 10-20m (1), 20-30m (0)

Forma da copa piramidal, oval, colunar (2) esférica (1), 
outras (0)

Diâmtero da copa 4-6m (2) 4-8m (1), 8-12m (0)

Tipos de raíz vertical (2), oblíqua (1), horizontal (0)

Resistência à salsugem 1ª linha (2), 2ªlinha (1), 
sem resistência (0)

Resistência vento elevada (2), média (1), sem resistência (0)

Resistência à poluição urbana sim (2) não (0)

Velocidade de crescimento rápido (2), médio (1), lento (0)

Textura de solo compacto (2), médio (1), desagregado (0)

Exposição solar semi-sombra (2), pleno-sol e sombra (1)

ID Espécies Comp. Fisio. Porte
Forma de 

copa
Diâm. copa Raízes

Resist. 
salsugem

Resist. 
vento

Resist. 
urbano

Vel. Cresc. Textura solo Expos. solar TOTAL

1 Acer campestre 2 2 2 2 2 0 0 2 1 2 2 15

2 Acer monspessulanum 2 2 2 2 2 1 2 1 0 1 2 17

3 Acer negundo 2 2 1 2 2 1 1 2 2 0 2 17

4 Aesculus hippocastanum 2 1 2 0 2 1 1 2 2 2 1 16

5 Albizia julibrissin 2 2 0 2 1 1 1 2 2 1 2 16

6 Alnus rubra 2 2 2 2 0 1 2 2 2 2 2 19

7 Amelanchier laevis 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 17

8 Brachychiton acerifolius 2 2 2 2 2 1 0 2 1 2 1 17

9 Casuarina equisetifolia 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 19

10 Catalpa bignonioides 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 17

11 Celtis australis 2 2 1 1 2 1 1 2 2 0 2 16

12 Ceratonia siliqua 1 2 0 0 0 1 2 2 0 1 1 10

13 Cercis siliquastrum 2 2 0 2 1 0 0 2 1 1 2 13

14 Citrus limon 1 2 1 2 1 1 0 2 1 1 2 14

15 Corylus colurna 2 2 2 2 1 0 1 2 1 1 2 16

16 Eleagnus angustifolia 2 2 0 2 0 1 2 2 2 2 2 17

17 Eriobotrya japonica 2 2 1 2 1 2 0 2 1 2 2 17

18 Erytrina crista gali 2 2 1 2 1 1 0 2 2 0 1 14

19 Eucaliptus ficifolia 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 18

20 Fagus sylvatica 'fastigiata' 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 20

21 Firmiana simplex 2 2 1 2 1 1 0 2 1 0 2 14

22 Fraxinus angustifolia 2 0 2 0 0 0 2 2 2 2 2 14

23 Fraxinus ornus 2 2 1 2 2 1 2 2 1 0 2 17

24 Ginkgo biloba 2 1 0 2 2 0 1 2 2 0 2 14

25 Gleditsia triacanthos 2 1 2 0 0 1 1 2 0 2 1 12

26 Grevillea robusta 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 18

27 Hovenea dulcis 2 2 1 2 1 1 0 1 1 1 2 14

28 Jacaranda mimosifolia 2 2 0 2 1 1 1 2 2 2 1 16

29 Juglans regia 2 2 1 0 2 0 0 2 2 2 2 15

30 Lagunaria patersoni 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 19

31 Largestroemia indica 2 2 2 2 1 1 0 2 1 1 1 15

32 Ligustrum lucidum 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 17

33 Liquidambar stryraciflua 2 1 2 1 2 0 0 2 2 2 2 16

34 Magnolia denudata 2 2 2 2 2 1 0 1 2 0 2 16

35 Magnolia x soulangeana 2 2 2 2 2 1 1 2 0 2 1 17

36 Malus pumila 2 2 0 2 2 0 0 0 0 2 1 11

37 Malus sylvestris 2 2 1 2 2 0 2 0 2 0 1 14

38 Metrosideros excelsa 1 1 2 2 2 2 2 2 0 0 0 13

39 Morus alba 2 2 1 2 1 2 0 2 2 0 2 16

40 Morus nigra 2 2 1 2 1 2 0 2 2 2 1 17

41 Olea E. sylvestris 1 2 0 2 1 2 2 2 0 2 1 15

42 Ostrya carpinifolia 2 1 1 2 1 1 2 1 0 1 1 13

43 Parkinsonia aculeatus 1 2 1 2 2 2 2 2 2 0 1 17

44 Prunus avium 2 2 2 2 0 1 2 2 2 0 2 17

45 Prunus serrulata 2 2 1 2 1 0 0 1 2 0 1 12

46 Pyrus calleryana 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 8

47 Schinus molle 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 19

48 Sophora japonica 2 1 0 0 2 1 1 2 1 1 2 13

49 Sorbus aria 2 2 2 2 2 1 2 2 0 1 2 18

50 Sorbus domestica 2 2 2 2 2 1 2 2 0 0 2 17

51 Tipuana tipu 2 2 1 2 1 1 0 2 2 2 2 17

52 Zelkova serrata 2 1 2 0 1 0 2 2 0 2 2 14

ID Ordem Total

20 Fagus aylvatica 'fastgiata' 20

6 Alnus rubra 19

9 Casuarina equisetifolia 19

30 Lagunaria patersoni 19

47 Schinus molle 19

19 Eucaliptus ficifolia 18

26 Grevillea robusta 18

49 Sorbus aria 18

2 Acer monspessulanum 17

3 Acer negundo 17

7 Amelanchier laevis 17

8 Brachychiton acerifolius 17

10 Catalpa bignonioides 17

16 Eleagnus angustifolia 17

17 Eriobotrya japonica 17

23 Fraxinus ornus 17

32 Ligustrum lucidum 17

35 Magnolia x soulangeana 17

40 Morus nigra 17

43 Parkinsonia aculeatus 17

44 Prunus avium 17

50 Sorbus domestica 17

51 Tipuana tipu 17

4 Aesculus hippocastanum 16

5 Albizia julibrissin 16

11 Celtis australis 16

15 Corylus colurna 16

28 Jacaranda mimosifolia 16

33 Liquidambar stryraciflua 16

34 Magnolia denudata 16

39 Morus alba 16

1 Acer campestre 15

52 Ostrya carpinifolia 15

29 Juglans regia 15

31 Largestroemia indica 15

41 Olea E. sylvestris 15

14 Citrus limon 14

18 Erytrina crista gali 14

21 Firmiana simplex 14

22 Fraxinus angustifolia 14

24 Ginkgo biloba 14

27 Hovea dulcis 14

37 Malus sylvestris 14

13 Cercis siliquastrum 13

38 Metrosideros excelsa 13

42 Ostrya carpinifolia 13

48 Sophora japonica 13

25 Gleditsia triacanthos 12

45 Prunus serrulata 12

36 Malus pumila 11

12 Ceratonia siliqua 11

46 Pyrus calleryana 8



Fig.25 (1) Estruturas de proteção às árvores em estacionamento (2) Vista da rua 

(2) 
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Anexo 13 – Novos arruamentos Asprela 

 


