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RESUMO  

 

Os espaços verdes implantados em áreas da estrutura ecológica devem dispor de maior viabilidade 

vegetativa, exigindo por isso menos custos quer de execução quer de manutenção. Baseando-se 

nesta premissa, esta tese constitui uma abordagem à gestão, manutenção e monitorização da 

Estrutura Ecológica Urbana numa perspetiva de desenvolvimento sustentável, criando para o efeito 

um conjunto de normas e regras quer para uma análise imediata quer para o planeamento das 

medidas a tomar a médio e longo prazo.  

O cálculo dos custos de manutenção dos espaços verdes foi realizado com base nos dados 

disponibilizados relativos à cidade de Évora. Este cálculo foi feito com base no somatório de vários 

indicadores como é o caso da mão-de-obra, maquinaria, combustível, água e reposição de material. 

Os valores obtidos permitem relacionar custos de manutenção por m2/ano, por brigada ou por 

tipologia de espaço sendo por isso possível fazer algumas reflexões sobre eventuais alterações às 

práticas de intervenção, por forma a tornar o custo de manutenção inferior ao atual, sem pôr em 

causa a sua qualidade.  

O objetivo deste trabalho é ainda o de alertar para a importância da elaboração de um programa 

anual de monitorização relativo à manutenção na fase inicial do projeto. 

 

 

Palavras-chave: Monitorização, Gestão, Manutenção, Estrutura Ecológica Urbana  
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ABSTRACT 

 

Green spaces deployed in areas of ecological structure have greater vegetative viability, requiring less 

costs either implementing and of maintenance. 

Therefore, this thesis is also an approach to the management, maintenance and monitoring of Urban 

Ecological Structure in a perspective of sustainable development, creating for this purpose a set of 

standards and rules that serve as guidelines either to an immediate analysis or to plan measures to be 

taken in the medium or long term. 

The calculation of the costs of maintenance of green spaces was based on data available for the city 

of Évora. This calculation is based on a combination of several indicators such as hand labor, 

machinery, fuel, water and material replacement. The values obtained allow to relate maintenance 

costs per m2/year by brigade or by type of space and it's possible to make some reflections on 

possible changes to the intervention practices in order to lower current costs without compromising 

quality. 

The objective of this work is still to alert for the importance of the maintenance of green spaces so this 

phase is considered in the initial design phase, through the preparation of an annual monitoring 

program. 

 

 

Keywords: Monitoring, Management, Maintenance, Urban Ecological Structure 

 

 

  



IV	  
	  

EXTENDED ABSTRACT  

 

The maintenance of urban green areas is nowadays a large part of the expense of the municipalities 

in the management of public space.  

Given the current concern about reducing costs and taking into account the need to deepen the 

integrated view of the ecological, cultural, social and economic aspects in the management, the 

objective of this work is to monitor and to reduce costs. 

Public open spaces are essential to the quality of urban life and psychosomatic balance of 

populations. Its multiplicity of uses and the various activities that enhance make them indispensable to 

the quality of the landscape and the urban experience. 

The quality of the landscape and the environment and the aesthetic image of cities depend 

significantly on the quality and quantity of its open green spaces. However, the quality of these spaces 

should not be achieved through artificial methodes that require large and unjustified spending. This 

must be achieved, as far as possible, by natural and organic methods. 

The success of a green space in a city is related to the success of four distinct phases: design, 

construction, installation and maintenance. 

The green spaces of a city and the maintenance that they require must make a rational use of goods 

and resources, particularly by ensuring the ability of conservation and regeneration of natural 

resources which are necessary for human life. 

Economically the first goal will be to obtain green spaces that have a good quality/maintenance cost. 

Assuring the costs of maintenance and rational use of resources requires, in the first instance, to 

ensure that the local ecological structure is in its right place and performs its own functions like 

preserving itself as a "non - aedificandi" area in order to benefit from active functioning of natural 

systems and also enable the development of recreational activities. 

Green spaces deployed in areas of ecological structure have greater vegetative viability, requiring less 

costs either implementing and of maintenance. 

Therefore, this thesis is also an approach to the management, maintenance and monitoring of Urban 

Ecological Structure in a perspective of sustainable development, creating for this purpose a set of 

standards and rules that serve as guidelines either to an immediate analysis or to plan measures to be 

taken in the medium or long term. 

The issues related to the management and maintenance of green spaces, despite their own 

geographical and climate specificities, include common criteria to all green spaces nevertheless it is 

known that each urban cluster or each individual space presents its specific problems that require 

different approaches. 

According to this, and to illustrate the costs of maintenance of green spaces and in particular the 

ecological structure of a city, the city of Évora was chosen. 

For the purposes of this study the areas considered were the areas belonging to the Urban Ecological 

Structure of Évora as represented in Urbanization Plan of Évora, which integrate parks, gardens, 

streets and other municipal public spaces. 
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During the course of this thesis were gathered data on the costs of maintenance of green spaces in 

the city of Évora which correspond to the years 2010 to 2013, these data were granted by the 

technical services of the Municipality of Évora. 

The calculation of the costs of maintenance of green spaces in the city of Evora is based on the sum 

of several indicators such as hand labor, machinery, fuel, water and material replacement. 

After calculating the actual cost of maintenance by m2/year by brigade of maintenance of green 

spaces, and by type of space of the ecological structure is possible to make some reflections on 

possible changes to the practices of intervention in order to lower the cost of maintenance, without 

compromising its quality. 

In this thesis are also related the values of the calculated maintenance costs relating to the Public 

Garden in the city of Évora and listed some possible maintenance practices without increasing costs in 

order to improve the quality of it. 

The objective of this work is still to alert for the importance of the maintenance of green spaces and 

make a contribute so this phase is taken into account in the initial design phase, through the 

preparation of an annual monitoring program on maintenance. 

 

 

 

 

  



VI	  
	  

ÍNDICE 

 

1.	   INTRODUÇÃO ................................................................................................................................ 1	  

1.1.	   Considerações Gerais ........................................................................................................... 1	  

1.2.	   Objetivos ................................................................................................................................ 3	  

1.3.	   Estrutura e metodologia da tese .......................................................................................... 3	  

2.	   ESTRUTURA ECOLOGICA URBANA ........................................................................................... 5	  

2.1.	   Definição ................................................................................................................................ 5	  

2.2.	   Gestão da Estrutura Ecológica Urbana ............................................................................... 6	  

2.2.1.	   Planeamento e Implementação .................................................................................... 7	  

2.2.1.1.	   Princípios base .......................................................................................................... 8	  

2.2.2.	   Monitorização e Avaliação .......................................................................................... 11	  

3.	   A MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES PÚBLICOS .......................................................... 13	  

3.1.	   Definição .............................................................................................................................. 13	  

3.2.	   Fatores que influenciam a manutenção ............................................................................ 13	  

3.2.1.	   Fatores Climáticos ....................................................................................................... 14	  

3.2.2.	   Fatores Físicos ............................................................................................................ 16	  

3.2.3.	   Capacidade de Carga .................................................................................................. 18	  

3.2.4.	   Fatores de Recursos e Técnicas de Manutenção ..................................................... 18	  

3.3.	   As operações de manutenção ............................................................................................ 20	  

4.	   ESTRUTURA ECOLOGICA URBANA DA CIDADE DE ÉVORA ................................................ 28	  

4.1.	   A cidade de Évora e os espaços verdes ........................................................................... 28	  

4.2.	   Função dos espaços verdes .............................................................................................. 28	  

4.3.	   Estrutura Ecológica Urbana da cidade de Évora e suas tipologias ............................... 29	  

4.4.	   Os espaços verdes da cidade de Évora ............................................................................ 31	  

4.5.	   Áreas de intervenção .......................................................................................................... 33	  

4.6.	   As brigadas de manutenção da cidade ............................................................................. 34	  

4.7.	   As operações de manutenção na cidade de Évora .......................................................... 36	  

4.8.	   A Monitorização dos custos de manutenção da EEUE e dos espaços verdes da cidade 
de Évora ........................................................................................................................................... 37	  

4.8.1.	   Os Indicadores de desempenho ................................................................................ 38	  

4.8.2.	   Mão-de-obra ................................................................................................................. 38	  

4.8.3.	   Maquinaria .................................................................................................................... 39	  

4.8.4.	   Combustível ................................................................................................................. 40	  

4.8.5.	   Consumo de água ........................................................................................................ 41	  

4.8.6.	   Reposição de material (vegetal e inerte) ................................................................... 44	  

4.8.7.	   A eficiência da aplicação ............................................................................................ 46	  

5.	   EXEMPLO PRATICO - JARDIM PÚBLICO .................................................................................. 51	  

5.1.	   O Jardim Público ................................................................................................................. 52	  



VII	  
	  

5.1.1.	   A história e o projeto ................................................................................................... 52	  

5.1.2.	   A manutenção .............................................................................................................. 53	  

5.1.3.	   A proposta .................................................................................................................... 55	  

5.2.	   O Parque Infantil Almeida Margiochi ................................................................................. 56	  

5.2.1.	   A manutenção .............................................................................................................. 57	  

5.2.2.	   A proposta .................................................................................................................... 58	  

5.3.	   A Mata do Jardim Público ................................................................................................... 58	  

5.3.1.	   A manutenção .............................................................................................................. 59	  

5.3.2.	   A proposta .................................................................................................................... 59	  

5.4.	   Análise do exemplo prático ................................................................................................ 60	  

6.	   CONSIDERAÇÕES FINAIS .......................................................................................................... 61	  

7.	   REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................................. 64	  

8.	   ANEXOS ....................................................................................................................................... 66	  

 
 

  



VIII	  
	  

ÍNDICE DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Tipo de Vegetação /Tipologia de Rega .................................................................................. 9	  

Tabela 2 - Fatores que influenciam a manutenção ............................................................................... 13	  

Tabela 3 - Fatores climáticos que influenciam a manutenção .............................................................. 14	  

Tabela 4 - Fatores físicos que influenciam a manutenção .................................................................... 16	  

Tabela 5 - Capacidade de carga como elemento que influencia a manutenção dos espaços verdes . 18	  
Tabela 6 - Recursos e técnicas de manutenção ................................................................................... 18	  

Tabela 7 - Subdivisão das parcelas da EEUE por cada tipologia de espaço ....................................... 31	  

Tabela 8 - União das linhas existentes na EEUE - tipologia Arruamentos Arborizados ....................... 31	  

Tabela 9 - Número de parcelas e áreas pertencentes aos Espaços Verdes da cidade de Évora e 

EEUE ..................................................................................................................................................... 31	  

Tabela 10 - Áreas pertencentes aos Espaços Verdes da cidade de Évora e EEUE por brigada ......... 36	  

Tabela 11 - Resultados do custo associado à mão-de-obra no ano 2010 ............................................ 38	  

Tabela 12 - Resultado para o custo da maquinaria no ano 2010 ......................................................... 39	  
Tabela 13 - Resultado para o custo da maquinaria no ano 2010 em espaços pertencentes à EEUE 

pela análise dos resultados obtidos pelo método OBM ........................................................................ 40	  

Tabela 14 - Custos do combustível no ano 2011 .................................................................................. 40	  

Tabela 15 - Parcelas com contadores de água, valores totais e valores da EEUE .............................. 42	  

Tabela 16 - Resumo dos custos do consumo de água nos espaços verdes da cidade de Évora nos 

anos de 2011/2012 e 2012/2013 ........................................................................................................... 43	  

Tabela 17 - Resumo dos custos do consumo de água da EEUE com contadores associados, 

comparativamente com as diferentes tipologias ................................................................................... 43	  
Tabela 18 - Custo da Reposição de vegetação no ano de 2011 .......................................................... 44	  

Tabela 19 - Cálculo dos custos relativos à Reposição de material orgânico - Compostagem (kg) no 

ano de 2011 .......................................................................................................................................... 45	  

Tabela 20 - Cálculo do custo relativo à reposição de material (vegetal e inerte) no ano de 2011 ........ 45	  

Tabela 21 - Custos totais de manutenção dos espaços verdes da cidade de Évora ............................ 46	  

Tabela 22 - Índices de custos de manutenção por brigada nos espaços verdes da cidade de Évora . 47	  

Tabela 23 - Custos total de manutenção da EEUE ............................................................................... 47	  
Tabela 24 - Índices de custos de manutenção por brigada na EEUE ................................................... 48	  

Tabela 25 - Índices de custos totais por brigada e por tipologia da EEUE ........................................... 49	  

Tabela 26 – Resumo dos índices custos de manutenção por brigada dos espaços verdes e da EEUE

 .............................................................................................................................................................. 50	  

Tabela 27 - Divisão das áreas do Jardim Público ................................................................................. 51	  

Tabela 28 - Custos gerais das brigadas responsáveis e custos disponibilizados relativos à parcela 154	  

Tabela 29 - Custo relativos à rega automática e manual durante o ano de 2011 ................................. 55	  

Tabela 30 - Custos gerais das brigadas responsáveis e custos disponibilizados relativos à parcela 257	  
 

  



IX	  
	  

ÍNDICE DE FOTOGRAFIAS  

 

 
Fotografia 1 – Limpeza do coberto vegetal após poda de árvores ....................................................... 21	  

Fotografia 2 – Rega manual .................................................................................................................. 21	  

Fotografia 3 – Poda arbóreo, desdensificação da copa ........................................................................ 22	  

Fotografia 4 – Poda arbórea ................................................................................................................. 23	  

Fotografia 5 – Poda do coberto arbustivo e herbácea .......................................................................... 23	  
Fotografia 6 – Monda de herbáceas ..................................................................................................... 23	  

Fotografia 7 – Sacha do terreno ............................................................................................................ 23	  

Fotografia 8 – Corte do relvado ............................................................................................................. 24	  

Fotografia 9 – Corte do relvado ............................................................................................................. 24	  

Fotografia 10 – Limpeza do relvado ...................................................................................................... 25	  

Fotografia 11 – Corte do prado ............................................................................................................. 25	  

Fotografia 12 – Limpeza do pavimento ................................................................................................. 26	  
Fotografia 13 – Trator equipado com reservatório de desinfestação .................................................... 26	  

Fotografia 14 – Jardim Público - vegetação existente .......................................................................... 52	  

Fotografia 15 – Jardim Público - “ruínas fingidas” ................................................................................. 52	  

Fotografia 16 – Jardim Público .............................................................................................................. 53	  

Fotografia 17 – Jardim Público - Identificação de problemas encontrados ........................................... 55	  

Fotografia 18 – Parque Infantil Almeida Margiochi - equipamento infantil ............................................ 56	  

Fotografia 19 – Parque Infantil Almeida Margiochi - mobiliário e estuaria ............................................ 56	  

Fotografia 20 – Parque Infantil Almeida Margiochi - fonte .................................................................... 56	  
Fotografia 21 – Parque Infantil Almeida Margiochi - percursos ............................................................ 56	  

Fotografia 22 – Mata do Jardim público ................................................................................................ 59	  

Fotografia 23 – Mata do Jardim público - percursos ............................................................................. 59	  

 

 
 
 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Nota: Todas as fotografias presentes nesta dissertação foram tiradas pela autora da mesma entre 
Agosto de 2011 e Outubro de 2013.  



X	  
	  	  

ÍNDICE DE EQUAÇÕES 

 

Equação 1 - Custo de manutenção ....................................................................................................... 37	  

Equação 2 - Custo relativo à mão-de-obra ........................................................................................... 38	  

Equação 3 - Custo relativo à maquinaria pelo Método MAQWEB ........................................................ 39	  

Equação 4 - Custo relativo ao consumo de água ................................................................................. 41	  

Equação 5 - Calculo do custo água por m3 ........................................................................................... 41	  
Equação 6 - Cálculo do custo água reposição de vegetação ............................................................... 44	  

Equação 7 - Cálculo do custo relativo ao estrume por Kg .................................................................... 45	  

Equação 8 - Cálculo do custo de manutenção dos espaços verdes da cidade de Évora ..................... 46	  

 

	  

 

 

 

 

ÍNDICE DE PEÇAS DESENHADAS 
 

Planta 1 - Estrutura Ecológica da Cidade de Évora EU - PUE (sem escala) ........................................ 30	  

Planta 2 - Estrutura Ecológica e espaços verdes da cidade (sem escala) ........................................... 32	  

Planta 3 - Delimitação das áreas pertencentes à EEUE para cada brigada (sem escala) ................... 35	  

 

 

	  

	  

	  

 

LISTA DE ABREVIATURAS  

 

DEVQA - Divisão de Espaços Verdes e Qualidade Ambiental  

EEU - Estrutura Ecológica Urbana  

EEUE - Estrutura Ecológica Urbana da cidade de Évora  

IAVHab - Índice de Área Verde Urbana por Habitante 

IAVUrb - Índice de Área Verde Urbana  

MAQWEB - Gestão de máquinas  

OBM - Obras Municipais 

PDM – Plano Diretor Municipal 

PUE - Plano de Urbanização de Évora  



1	  
	  

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Considerações Gerais 

 

A manutenção das áreas verdes urbanas representa hoje em dia uma grande parte da despesa dos 

municípios em matéria de gestão do espaço público. Face à atual preocupação em torno da redução 

de custos e tendo em conta a necessidade de aprofundar a visão integrada dos aspetos ecológicos, 

culturais, sociais e económicos na gestão, o objetivo deste trabalho é a monitorização dos custos 

associados à manutenção dos espaços verdes. 

Os espaços exteriores públicos são indispensáveis à qualidade de vida urbana e ao equilíbrio 

psicossomático das populações. A sua multiplicidade de usos e as diversas atividades que potenciam 

tornam-nos indispensáveis à qualidade da paisagem e à vivência urbana. 

Os espaços verdes desempenham, do ponto de vista ambiental, funções fundamentais na qualidade 

de vida das populações e surgem como resposta à necessidade de um equilíbrio ecológico saudável 

no meio urbano, nomeadamente ao nível da amenidade climática e proteção contra a erosão dos 

solos, ruído e poluição do ar. 

A qualidade ambiental e paisagística e a imagem estética das cidades depende significativamente 

dos seus espaços abertos com vegetação, nomeadamente da sua qualidade e quantidade. Porém, as 

características de qualidade destes espaços não devem ser conseguidas através de artifícios que 

exijam grandes e injustificados gastos. Devem e podem, tanto quanto possível, ser conseguidos por 

formas e métodos naturais, sustentáveis.  

O sucesso de um espaço verde sustentável prende-se com o êxito de quatro fases distintas, que se 

repetem sucessivamente: Planeamento, Implementação, Monitorização e Avaliação. O Planeamento 

e a Implementação irão incidir sobre as decisões a tomar numa fase inicial do espaço verde, e a 

Monitorização e Avaliação sobre a sua eficiência. 

A correta manutenção confere ao espaço verde valor ambiental, estético e social contribuindo para o 

sucesso da realização da quarta dimensão de um projeto de espaço verde, o tempo. Assim, 

consideram-se essenciais as fases de projeto, construção, instalação e manutenção num espaço 

verde numa cidade. 

 Os espaços verdes de uma cidade e a manutenção que estas exigem, devem fazer uso racional dos 

bens e recursos, garantindo, principalmente, a capacidade de conservação e regeneração dos 

recursos naturais necessários à vida humana.  

A sustentabilidade não pode ser adicionada “a priori” ela tem que assentar na utilização preferencial 

de plantas adequadas e na definição do traçado do espaço a partir do elemento vegetal.  

A nível económico, o primeiro objetivo deve ser a obtenção de espaços verdes que apresentem uma 

boa relação qualidade/custo de manutenção.  

A localização, criação, preservação, promoção e dimensionamento dos espaços verdes públicos, 

organizados de forma sistémica, constituem fatores essenciais de gestão ambiental e planeamento 

estratégico do meio urbano e deverão acompanhar de forma proporcional o crescimento urbano e a 

densificação da construção.  
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Atender aos custos de manutenção e à utilização racional dos recursos exige, em primeira instância, 

assegurar que a estrutura ecológica existe nos locais que lhe são próprios e que desempenha as 

funções que lhe são inerentes, nomeadamente a sua preservação enquanto área “non-aedificandi” de 

forma a beneficiar do funcionamento ativo dos sistemas naturais e possibilitar o desenvolvimento de 

atividades recreativas.  

Os espaços verdes implantados em áreas da estrutura ecológica devem dispor de maior viabilidade 

vegetativa, exigindo menos custos quer de execução quer de manutenção.   

A estrutura ecológica urbana prevista no Decreto-Lei n.º 380/99 de 22 de Setembro, alterada pelo 

Decreto- Lei n.º316/2007, de 19 de Setembro e pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro. 

Este trabalho constitui ainda uma abordagem à gestão e manutenção da Estrutura Ecológica Urbana 

da cidade de Évora (EEUE) numa perspetiva de desenvolvimento sustentável, criando para o efeito 

um conjunto de normas e regras que funcionem como “guidelines” quer para uma análise imediata 

quer para o planeamento das medidas a tomar a médio e longo prazo.  

As questões relacionadas com a gestão e manutenção dos espaços verdes, apesar de apresentarem 

especificidades climáticas e geográficas, incluem aspetos comuns a todos os espaços verdes, 

contudo cada aglomerado urbano ou cada espaço concreto apresenta problemas específicos que 

exigem diferentes formas de atuar. É neste sentido, e para ilustrar os custos de manutenção dos 

espaços verdes e em concreto da Estrutura Ecológica de uma cidade, foi escolhida a cidade de 

Évora.  

Consideram-se, para efeitos deste trabalho, as áreas pertencentes à EEUE tal como representada no 

Plano de Urbanização de Évora (PUE), as quais integram parques, jardins, arruamentos e outros 

espaços públicos municipais. 

Durante o decorrer desta tese foram reunidos dados relativos aos custos de manutenção dos 

espaços verdes da cidade de Évora correspondentes aos anos de 2010 a 2013, dados estes cedidos 

pelos serviços técnicos da Câmara Municipal de Évora.  

Para este efeito reuniu-se uma vasta informação relativa à cidade de Évora, aspetos como o solo, 

água, a vegetação e o clima, todos eles interpretados em termos espaciais, na sua relação com a 

morfologia do terreno.  

A cartografia base utilizada, sem a qual teria sido impossível a realização desde trabalho, foi 

disponibilizada pela Câmara Municipal de Évora. Esta cartografia está em formato vectorial à escala 

de 1:10 000, com exatidão posicional planimétrica de 1,5m (erro médio quadrático). 

Entende-se por sustentabilidade a capacidade de um organismo ou sistema encontrar o equilíbrio, 

mantendo-se de forma independente e indefinida, dispensando qualquer intervenção exterior. A 

sustentabilidade aplicada à cidade, entender-se-ia como uma realidade não alcançável.  

Desta forma, no que concerne aos espaços verdes, na cidade, pretende-se que estes exijam o 

mínimo de intervenções, confirmando uma manutenção suficientemente económica, sem gastos 

supérfluos e desnecessários.  

A poupança deve ser orientada de forma a não conduzir à destruição de ganhos já alcançados.  

Importa referir que a avaliação custos/benefícios económicos, dos espaços verdes na cidade, deve 

entrar em linha de conta não apenas com os aspetos que resultam diretamente da execução do 
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espaço, mas também com os benefícios indiretos que advêm da melhoria ambiental e que 

necessariamente se refletem na saúde pública e na qualidade de vida dos cidadãos.  

Importa sistematizar procedimentos de forma a garantir que o somatório das ações convirja em 

respostas eficazes, face às diretrizes propostas.  

Esta postura de atribuir aos espaços usos compatíveis com os seus valores ecológicos representa 

sem dúvida a maior parcela ao nível da poupança municipal. O natural funcionamento dos sistemas 

hidrológicos diminui os prejuízos das cheias sobre bens materiais ou pessoais; a escorrência 

atmosférica permite a regularização climática e térmica da cidade, estes espaços oferecem ainda 

ótimas condições para recreio ou para alguns tipos de produção como as hortas ou ainda, de 

proteção do solo. Utilizações que constituem sempre, direta ou indiretamente, benefícios para a 

população, ao nível do bem-estar e da saúde pública. 

 

Após o cálculo do custo de manutenção real por m2/ano, por brigada de manutenção dos espaços 

verdes, bem como por tipologia de espaço relativo à Estrutura Ecológica é possível fazer algumas 

reflexões sobre eventuais alterações às práticas de intervenção, por forma a tornar o custo de 

manutenção inferior ao atual, sem pôr em causa a sua qualidade.  

Nesta tese são ainda relacionados os valores dos custos de manutenção calculados relativos ao 

Jardim Público da cidade de Évora e enumeradas algumas possíveis práticas de manutenção sem 

aumentar os custos associados de maneira a melhorar a qualidade do mesmo. 

 

1.2. Objetivos 

 

Os objetivos principais desta tese são: 

1. Enumerar um conjunto de normas e medidas a tomar, tanto na fase de projeto, como na de 

implementação e na de manutenção dos espaços verdes de uma cidade; 

2. Criar um programa anual de monitorização da manutenção dos espaços inseridos na 

Estrutura Ecológica Urbana (EEU);  

3. Analisar os custos associados à gestão da Estrutura Ecológica Urbana da cidade de Évora 

(EEUE).  

 

Pretende-se ainda alertar para a importância da manutenção de espaços verdes e contribuir para que 

esta fase seja tida em consideração na fase inicial do projeto designadamente através da elaboração 

de um programa anual de monitorização relativo à manutenção. 

 

1.3. Estrutura e metodologia da tese 

 

Para o cumprimento dos objetivos traçados, a presente tese foi estruturada em 6 capítulos. 

No primeiro capítulo apresenta-se o seu enquadramento, bem como os seus objetivos, estrutura e 

metodologia. O segundo e terceiro capítulos estão relacionados com o primeiro e segundo objetivos 

da tese. No segundo capítulo são definidos e caracterizados os conceitos de estrutura ecológica 
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urbana e a sua gestão. No terceiro capítulo são identificadas as operações de manutenção dos 

espaços verdes, bem como a monitorização dos custos associado a estas operações.   

O quarto e quinto capítulo desenvolvem os conceitos referidos no terceiro objetivo da tese. Após uma 

análise dos conceitos para o meio urbano em geral, entra-se numa dimensão real sendo que a cidade 

escolhida para exemplificar esta realidade é a cidade de Évora e a EEUE, e numa escala local o 

Jardim Público  

No sexto capítulo faz-se referência às considerações finais.  

 

A implementação de boas práticas de gestão e manutenção de espaços verdes deve ter em conta a 

sustentabilidade dos espaços e resultar na redução dos gastos provenientes da sua intervenção, 

torna-se essencial caraterizar aprofundadamente os espaços que compõem a atual EEU, objeto 

deste projeto, não apenas no que respeita aos aspetos biofísicos e estado de conservação, mas 

também à qualificação e quantificação dos recursos utilizados na sua gestão. 

Assim, o trabalho desenvolveu-se de acordo com as seguintes etapas:  

a. Análise e caracterização biofísica das áreas da Estrutura Ecológica Urbana da Cidade de 

Évora e produção de cartografia; 

b. Identificação, avaliação da gestão e práticas utilizadas atualmente na Estrutura Ecológica 

Urbana da Cidade de Évora e sua monitorização; 

c. Identificação e avaliação dos custos associados à manutenção das áreas da Estrutura 

Ecológica Urbana da Cidade de Évora (nomeadamente combustível, pessoal e água); 

d. Definição das práticas e situações potenciais (exigências, parâmetros e custos associados); 

e. Elaboração da proposta dos mecanismos adequados à realidade do território, em 

conformidade com as funções ecológica (manutenção e gestão); 

Esta metodologia considera que a monitorização dos custos e dos espaços verdes da cidade é um 

fator fundamental na organização composto por quatro etapas em constante repetição, num processo 

de melhoria contínua. Estas etapas são o Planeamento, a Implementação, a Monitorização e a 

Avaliação 

Assim sendo, o cálculo dos custos de manutenção dos espaços verdes da cidade é feito com base no 

somatório de vários indicadores como é o caso da mão-de-obra, maquinaria, combustível, água e 

reposição de material.  
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2. ESTRUTURA ECOLOGICA URBANA  

 

2.1. Definição 

 

A Estrutura Ecológica, enquanto instrumento de planeamento de nível municipal ou superior, visa a 

delimitação e formalização de espaços, onde é importante preservar características que se revelam 

fundamentais para o equilíbrio ecológico do território, salvaguardar sistemas e processos biofísicos 

com vista à proteção de recursos, prevenir ou reduzir riscos de inundações, erosões, danos causados 

pelos ventos e assegurar condições climáticas e ambientais determinantes na qualidade de vida das 

populações. Visa contribuir para a ocupação e o uso sustentável do território e, através de uma 

ocupação racional do território urbano e rural, regional e nacional, assegurar o “continuum naturale”1 

que deve transpor fronteiras administrativas.  

O mapeamento destes espaços, deve assim, constituir um procedimento fundamental e determinante 

no planeamento integrado da cidade. Os seus sistemas ecológicos, que ocorrem no território urbano, 

devem ser identificados, reconhecidos e respeitados pela estrutura edificada que, aquando da sua 

implantação, deve obedecer a regras que permitam a sua preservação e articulação, assegurada 

através do estabelecimento de relações de continuidade. Delimitada esta estrutura fundamental, 

importa ainda estabelecer relações espaciais equilibradas com a malha edificada, criar uma malha de 

espaços lúdicos e de recreio e criar sistemas de corredores, pedonais e cicláveis, permitindo um 

sistema de mobilidade funcional e fluido. Estes espaços podem e devem assumir-se de várias formas 

e desempenhar várias funções, adaptando-se a modificações funcionais de acordo com as vivências. 

A sua implementação pode assumir expressões muito diferentes, desde o espaço de características 

bastante naturalizadas, até à expressão mais artificializada, constituída pela rua arborizada. Devem, 

porém, constituir sempre elemento de sustentabilidade ecológica, mas também e ao mesmo tempo 

de reestruturação e coesão de tecido urbano. 

Na legislação portuguesa, a designação “Estrutura Ecológica Urbana” (EEU) surge pela primeira vez 

no Decreto-Lei 380/99, de 22 de Setembro (Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial). 

Segundo este, a EEU seria constituída por “áreas, valores e sistemas fundamentais para a proteção e 

valorização ambiental”, nas áreas urbanas, sendo considerada como uma categoria de solo 

pertencente à classe “Solo Urbano”, e devendo ser identificada nos Planos Diretores Municipais 

(PDM) de cada concelho.  

O facto de estas áreas adquirirem a designação “estrutura” não é apenas uma questão de semântica, 

pressupõe uma coerência na gestão e tratamento destas áreas, na forma de uma estrutura que 

garanta a continuidade e interdependência dos processos que aqui tomam lugar. O tratamento destes 

espaços isoladamente tem implicações no equilíbrio do sistema urbano podendo levar a 

incongruências.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 continuum naturale - conceito introduzido pelo prof. Caldeira Cabral in “Continuum Naturale” e a Conservação 
da Natureza, em 1980,consagrado na Lei 11/87, de 7 de Abril, in Vocabulário de ordenamento do Território - 
Direcção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano e definido como: Sistema contínuo de 
ocorrências naturais que constituem o suporte da vida silvestre e da manutenção do potencial genético e que 
contribui para o equilíbrio e estabilidade do território.  
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De acordo com Magalhães (2007), a Estrutura Ecológica é uma estrutura espacial da paisagem, que 

tem por objetivo reunir e integrar todos os espaços necessários à conservação dos recursos naturais, 

entendidos, não como elementos isolados, mas sim como fatores dinâmicos que interagem entre si, 

constituindo o essencial do subsistema natural da Paisagem.  

Estas áreas devem possuir também uma estreita articulação e relação com outros subsistemas 

antropogénicos2 do sistema urbano. As cidades possuem um carácter e comportamento resultante 

não da soma das suas partes constituintes, mas sim das suas relações, como um todo (Alberti et al., 

2003).  

É essencial que este sistema seja planeado e gerido de forma articulada com os restantes elementos 

urbanos, de modo a que as funções desempenhadas se possam complementar e ser 

complementadas pelas restantes estruturas/subsistemas citadinos, conferindo aos habitantes um 

melhor ambiente, mais oportunidades e uma maior qualidade de vida. 

 

2.2. Gestão da Estrutura Ecológica Urbana  

 
Entende-se por gestão a capacidade de reunir os meios e os métodos necessários e suficientes, num 

determinado momento, para aplicação na realidade existente, sem esquecer a preservação do que há 

de positivo nesta realidade e alterar o que não é adequado. 

É ainda essencial efetuar uma correta, eficaz e eficiente utilização dos recursos e materiais 

disponíveis. 

Assim, poder-se-á definir a gestão da EEU como sendo a reunião de meios e a escolha de métodos 

para aplicação no terreno, permitindo boas práticas de manutenção no que se refere às boas 

condições vegetativas e sanitárias do material vegetal, bem como de todos os materiais associados 

ao espaço, garantindo a salvaguarda dos recursos ecológicos e ambientais do local.  

Uma boa gestão contribui para um espaço considerado sustentável e adaptado ao meio urbano em 

que está inserido.  

Segundo Williams (2004), sustentabilidade é o princípio, segundo o qual o uso dos recursos naturais 

para a satisfação das necessidades do presente não pode comprometer as necessidades das 

gerações futuras. 

Assim sendo, um espaço verde é considerado sustentável quando são acautelados vários aspetos, 

como a escolha das espécies vegetais autóctones da região, o aproveitamento de recurso hídricos 

existentes, como poços e nascentes ou o aproveitamento de materiais recicláveis. Se estes aspetos 

forem assegurados, é possível obter perante um espaço verde sustentável que pode vir a ser mantido 

deste modo.  

É na fase de projeto que deve existir um conjunto de preocupações e de mecanismos que asseguram 

no futuro práticas sustentáveis de gestão e manutenção.   

Assim, para um correta gestão da Estrutura Ecológica considerar-se essencial quatro fases que se 

repetem sucessivamente, num processo constante de renovação: Planeamento, Implementação, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Subsistemas antropogénicos são subsistemas derivados de atividades humanas. 
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Monitorização e Avaliação. O Planeamento e a Implementação irão incidir sobre as decisões a tomar 

numa fase inicial do espaço verde, e a Monitorização e Avaliação sobre a sua eficiência. 

 

2.2.1. Planeamento e Implementação  

 

Para uma boa gestão dos espaços verdes é necessário salvaguardar a rentabilização dos recursos 

existentes e implementar procedimentos que minimizem os custos de conservação e manutenção dos 

espaços verdes urbanos.  

De seguida são apresentadas algumas medidas que devem ser acauteladas nas fases de 

planeamento e de implementação dos espaços verdes, com o intuito de proceder a uma gestão 

sustentável: 

- Fomentar o planeamento e a gestão integrada do tecido urbano; 

- Promover a regeneração das áreas urbanas degradadas; 

- Construir de espaços abertos que possibilitem promover a qualidade do ambiente urbano e a 

valorização da cidade;  

- Reduzir o ritmo de consumo do solo e de outros recursos naturais, bem como aumentar a eficiência 

ecológica da cidade; 

- Conter a degradação dos solos, dos habitats naturais e o esgotamento dos recursos hídricos; 

- Combater a poluição atmosférica e sonora;  

- Tomar medidas com vista à conservação da vegetação existente, nomeadamente de combate a 

doenças, pragas e infestantes;  

- Evitar perda de espécies, envelhecimento da vegetação em termos de mancha, desflorestação ou 

descaracterização de sítios;  

- Promover o conforto microclimático urbano através do uso da vegetação, fomentando a utilização de 

espécies autóctones e a introdução de maior diversidade florística; 

- Assegurar o bom estado de conservação das linhas de água;  

- Qualificar eixos pedonais e percursos ambientais;  

- Criar itinerários destinados à dinamização de atividades desportivas de ar livre, como 

pedestrianismo, ciclismo todo o terreno, hipismo e outras;  

- Promover ações e procedimentos que rentabilizem e evidenciem os valores da região. 

- Promover a divulgação e conhecimento do património natural, arquitetónico e cultural que se 

encontra fora das rotas turísticas habituais; 

- Requalificar espaços simbólicos da cidade, nomeadamente os jardins históricos que representam 

importantes valores patrimoniais. O seu uso tem registado grandes alterações em função da diferente 

postura social e pública dos cidadãos, torna-se pois fundamental reinterpretar estes jardins permitindo 

que continuem a constituir um espaço de estadia e passeio, preservando simultaneamente os seus 

valores históricos e culturais;  

- Sensibilizar as populações para a realização de atividades amigas do ambiente;  

- Promover diferentes modelos de gestão e manutenção de espaços permeáveis com vegetação 

fomentando parcerias entre o poder local e privados ou munícipes, a título singular ou associativo; 
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- Promover procedimentos que permitam identificar as potencialidades e fragilidades, fundamentando 

adequadas ações de gestão; 

- Monitorizar toda a informação útil de modo a criar uma base de dados que facilite a contínua 

aferição da realidade e a orientação nas decisões. 

 

É neste contexto, e com principal destaque para o último ponto, que este trabalho incide, sempre com 

o objetivo de obter de um serviço de qualidade. 

 

2.2.1.1. Princípios base 

 

Neste sub-capítulo são apresentadas algumas das práticas a implantar nos espaços verdes de uma 

cidade, com o intuito de proceder a uma gestão sustentável. Para facilitar a sua aplicação, as práticas 

estas estão agrupadas em cinco componentes essenciais da paisagem, nomeadamente, o solo, a 

água, a vegetação, a biodiversidade e os materiais inertes.   

 

Solo 

Para uma gestão sustentável do solo deve, primeiramente, fazer-se um levantamento das 

características do local com a identificação do tipo, fertilidade e vulnerabilidade dos mesmos. Os usos 

propostos devem adequar-se à fertilidade natural e capacidade de carga dos solos existentes, 

respeitando assim os solos com elevada fertilidade que devem ser protegidos de construção ou de 

impermeabilização excessiva do solo. Exemplo disso, é a utilização de materiais permeáveis ou semi-

permeáveis, nomeadamente nos caminhos permitindo uma diminuição na impermeabilização do solo 

e consequente redução na erosão do solo.  

Os solos suscetíveis de erosão devem ser também protegidos através de uma modelação e 

mobilização do solo adequadas. 

 

Água 

Para uma gestão sustentável da água num espaço verde deve ser realizado o levantamento das 

linhas de drenagem natural, linhas de água, superfícies de água e zonas húmidas existentes no local. 

Sempre que possível, deve utilizar-se água de poços ou nascentes próximas da área que se pretende 

intervir, de forma a diminuir o consumo de água da rede pública de abastecimento, evitando 

desperdícios de água potável, indispensável para outros usos. O consumo de água potável deve ser 

visto como um recurso de situação limite, como é o caso de seca e não uma prática de primeira 

instância, só assim sendo possível cumprir o nível de sustentabilidade desejável. 

Assim, o consumo de água dos espaços verdes urbanos deve ser feito, sempre que possível, com 

base em sistemas de rega autónomos, através da recolha de águas pluviais e armazenamento em 

lagos artificiais.  

A modelação do terreno proposta também não deve introduzir alterações drásticas na topografia 

local, especialmente no sistema hídrico e de drenagem natural. Estes sistemas, tal como as zonas 

húmidas existentes, devem ser conservados e/ou reparados.  
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Para promover um consumo de água sustentável, devem ainda minimizar-se as áreas regadas e 

otimizar-se as operações de rega.  

A adequação da rega torna-se ainda outro fator indispensável para uma gestão sustentável deste 

recurso, particularmente em relação à adaptação da tipologia e dotação às necessidades das 

diferentes tipologias de vegetação, evitando deste modo uma rega excessiva ou deficitária. 

A tipologia de rega deve ser escolhida consoante o tipo de vegetação num contexto de manutenção 

sustentável (tabela 1).  

Tabela 1 - Tipo de Vegetação /Tipologia de Rega  

Tipo de Vegetação Tipo de Rega 

Matas de Autóctones 

Mata Ripícolas  

Não regadas 

Rega de emergência em períodos de défice hídrico extremo 

Árvores de Pontuação 

Não regados ou rega localizada dependendo do tipo de vegetação utilizada 

Rega de instalação durante os primeiros 2 anos 

Rega de emergência em períodos de défice hídrico extremo 

Árvores em caldeira 
Rega manual 

Rega de instalação durante os primeiros 2 a 3 anos 

Estrato arbustivo 

ornamental 

Não regados ou rega localizada dependendo do tipo de vegetação utilizada 

Rega de instalação durante os primeiros 2 anos 

Rega de emergência em períodos de défice hídrico extremo 

Estrato herbáceo 

ornamental 

Rega automática por aspersão/pulverização ou rega localizada, dependendo do tipo de vegetação 

utilizada 

Prado 

Não regados 

Rega de emergência em períodos de défice hídrico extremo 

Rega no Inverno apenas em casos excecionais de ocorrência de geada forte 

Relvado 

Rega automática por aspersão 

Rega estival, de acordo com o Plano de Rega 

Rega no Inverno em caso de ocorrência de geada forte e sempre que as condições de humidade do 

solo o exijam de modo a manter a capacidade de carga necessária 

 

Vegetação 

Uma gestão sustentável da vegetação consiste, antes de mais, num levantamento da vegetação 

existente, com especial atenção para as árvores ou outros espécimes vegetais notáveis, incluindo a 

avaliação do seu estado sanitário e consequentemente, na definição da vegetação a manter, 

transplantar e eliminar. 

A vegetação autóctone e vegetação ornamental não infestante devem ser mantidas, com especial 

incidência no estrato arbóreo-arbustivo e sempre que for necessário deve definir-se uma área de 
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proteção. Esta área integra a vegetação a manter e possibilita salvaguardar o estado sanitário da 

mesma, permitindo por exemplo a um exemplar arbóreo aí inserido proteger o seu sistema radicular.  

No caso das árvores, devem ser eliminados apenas os exemplares doentes, seriamente danificados, 

no final do seu ciclo de vida, bem como os espécimes infestantes. 

Porém, a escolha da vegetação a utilizar deverá ter em conta uma série de fatores, sendo 

fundamental que a mesma seja bem adaptada às condições edafoclimáticas e ao local. Este, por sua 

vez, deve apresentar condições para receber as espécies escolhidas na sua situação de 

desenvolvimento pleno, quer em termos aéreos quer radiculares, evitando situações de conflito e 

assegurando a necessária coabitação das diferentes e inúmeras estruturas e infraestruturas no 

espaço público.  

Segundo Pessoa (2009), as espécies que na natureza suportam o rigor de longos meses de seca 

apenas necessitam de alguma ajuda em verões mais agreste para que elas assegurem uma 

excelente aparência e um desenvolvimento vegetativo normal., diminuindo em muito o encargo em 

termos de água e manutenção, comparativamente às espécies exóticas.  

Assim, a escolha da vegetação deve privilegiar a utilização de vegetação autóctone, melhor adaptada 

às condições ecológicas e menos exigente em manutenção, pois permite minimizar o consumo de 

água. A escolha da vegetação a utilizar deve também depender das funcionalidades do espaço. 

As espécies com maiores exigências de manutenção (rega, poda, fertilização, cortes, tratamentos 

fitossanitários) devem ser agrupadas em áreas onde se maximize o seu benefício, nomeadamente 

em áreas onde é necessária uma elevada capacidade de carga. 

Também devem ser projetadas transições claras entre espaços com diferentes necessidades de 

manutenção, de forma a evitar operações de manutenção desnecessárias e indesejadas. 

A vegetação proposta deve adaptar-se ecológica, funcional e esteticamente ao local e paisagem 

envolventes, sendo interdita a utilização de espécies vegetais legalmente consideradas invasoras.  

 

Biodiversidade 

Em algumas áreas da cidade é ainda possível verificar condições favoráveis para a preservação de 

ecossistemas e habitats. Assim sendo, deve ser feito o levantamento de ecossistemas, habitats, e 

espécies florísticas e faunísticas existentes no local e identificadas áreas de reprodução de fauna e 

corredores ecológicos.  

De acordo com o estipulado na Convenção sobre Diversidade Biológica, devem promover-se os 

ecossistemas, habitats viáveis de proteção e espécies no seu meio natural, com especial atenção 

para os bosques de folhosas, linhas de água e matas ribeirinhas e zonas húmidas. Deve-se ainda 

promover a proteção de corredores ecológicos, nomeadamente através de preservação de sebes e 

muros tradicionais existentes no local. 

A produção biológica, a proteção integrada e a luta biológica são fatores de promoção da 

biodiversidade devido ao seu reduzido impacto sobre o meio ambiente.  

Os caminhos sobre ecossistemas frágeis, tais como zonas húmidas e sistemas dunares, devem ser 

em passadiço, sendo que o espaçamento entre as tábuas deve permitir a passagem de água e luz. 

Estes passadiços não devem ser de madeira tratada para evitar contaminações do ecossistema.  
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A vegetação proposta deve potenciar a biodiversidade através do fornecimento de habitat e alimento 

para a fauna. 

A heterogeneidade e conectividade da paisagem devem ser fomentadas, designadamente através da 

criação de uma diversidade de parcelas e corredores ecológicos. 

 

Materiais inertes 

Para uma gestão sustentável dos espaços verdes é ainda necessário o levantamento das pré-

existências construídas tais como caminhos, muros, elementos de água (sistemas de rega, poços, 

tanques e noras) e do património cultural construído, nomeadamente património edificado, jardins 

históricos e valores arqueológicos. 

Consequentemente, deve definir-se: o que manter; o que demolir; o que reutilizar. 

Em caso de demolição, deve ser equacionada a reutilização do material na construção de novas 

estruturas no local. 

Deve ainda aplicar-se o conceito “Reduzir, Reutilizar, Reciclar”, aquando da escolha dos materiais a 

utilizar, privilegiando também o uso de materiais reutilizáveis ou recicláveis.  

Sempre que possível, devem utilizar-se materiais com impacto reduzido no ambiente, no que diz 

respeito à sua extração, produção, transporte e instalação (materiais locais, eco-materiais, materiais 

certificados, materiais com grande sequestro de carbono) e eliminar ou minimizar o uso de materiais 

tóxicos.  

Devem ainda utilizar-se materiais inertes, como é caso do mobiliário urbano e equipamentos com 

poucas necessidades de manutenção.  

A alimentação elétrica de todas as estruturas associadas aos espaços verdes deve ser feita, sempre 

que possível através de fontes de energia renováveis, como as iluminações de exterior, quiosques, 

entre outros.  

As áreas pavimentadas devem adequar-se aos fluxos e cargas esperados, cumprindo, entre outros 

requisitos legais, a lei das acessibilidades. 

 

2.2.2. Monitorização e Avaliação  

 

Este subcapítulo define algumas regras a adotar para uma monitorização eficaz dos espaços verdes. 

Numa primeira fase é necessário conhecer a realidade, no que se refere ao estado de conservação 

dos espaços verdes da cidade como também o levantamento da informação relativa à manutenção 

dos mesmos e a sua periodicidade.   

De seguida, é essencial uma correta avaliação da situação atual, de acordo com a informação 

disponibilizada, bem como dos mecanismos seguidos. Se tal não for possível, a implementação 

eficaz da monitorização da manutenção dos espaços verdes estará posta em causa.  

Para determinar a adequação e eficácia da manutenção destes espaços é necessário proceder a 

recolhas de dados, sistemática e periodicamente, relativos ao que se pretende tratar e analisar, para 

que seja possível num futuro próximo tomar medidas corretivas caso seja necessário. 
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A monitorização dos espaços verdes permite, antes de mais, uma avaliação sistemática de 

indicadores de manutenção, tais como: a mão-de-obra, a maquinaria, os combustíveis, a água e a 

reposição de material (vegetal e inerte). 

De acordo com a sua especificidade, cada indicador tem as suas próprias etapas e metas. A 

periodicidade do registo de cada indicador e consequente avaliação é feita com base nas 

características do mesmo e com a necessidade de maior ou menor controlo.  

Assim, propõe-se o registo anual de cada indicador, tendo para tal sido elaborado um Programa 

Anual de Monitorização, que constitui um documento a seguir (ver anexo I). Este programa permite 

não só identificar situações anómalas e desencadear ações corretivas, como desenvolver dois 

mecanismos complementares:  

- Um repositório dinâmico de dados, que permite resumir as informações e dados existentes de cada 

parcela pertencentes aos espaços verde da cidade; 

- A realização de um documento síntese de monitorização anual, que permite avaliar o grau e o 

sentido da execução dos indicadores e assim fundamentar, eventualmente, a antecipação dos 

respetivos ou alteração dos mecanismos de dinâmica, ou ainda substituição de algum material que a 

ele esteja subjacente.  
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3. A MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES PÚBLICOS 

 

3.1. Definição 

 

Entende-se por manutenção o conjunto de atividades e práticas que garantam o bom e regular estado 

de funcionamento das áreas verdes da cidade. Estes espaços encontram-se em permanente 

mutação e sujeitos às condições e adversidades climáticas que se podem fazer sentir, sofrendo 

assim uma infinidade de interações de difícil quantificação e previsão. 

Estamos pois perante uma situação em que o termo manutenção assume um contexto mais vasto. 

Por um lado, manter as características do espaço, e por outro, garantir as condições necessárias 

para que o material vivo se desenvolva adequadamente.  

A manutenção inclui todos os trabalhos regulares e ocasionais a efetuar anualmente sobre as áreas 

plantadas, de forma a garantir o seu bom estado de conservação e as condições para o seu pleno 

desenvolvimento.  

Assim sendo, a manutenção é um conjunto de tarefas, organizadas numa sequência operacional em 

função da época do ano, que permitem a eficácia e eficiência da ação, utilizando os recursos 

disponíveis.  

Em primeira instância a manutenção deve incluir as ações e práticas que atempadamente garantam o 

contínuo bom estado dos espaços, garantindo um assíduo acompanhamento que possibilite prevenir 

situações anormais, dado o caráter mutável dos espaços e ainda a necessidade de os manter atuais 

face às pretensões (necessidades e hábitos) da população.  

 

3.2. Fatores que influenciam a manutenção 

 

Segundo Lousan (1996), os principais fatores que influenciam a manutenção dos espaços verdes são 

climáticos, físicos, capacidade de carga e técnicas de manutenção.  

Estes podem estar classificados conforme a tabela seguinte. 

 

Tabela 2 - Fatores que influenciam a manutenção 

Climáticos	   Determinam a frequência das operações de manutenção	  

Físicos	   Determinam o grau de manutenção necessária	  

Capacidade de carga	   Previsão difícil, fatores não controláveis	  

Recursos e técnicas de manutenção 
Dependente do orçamento disponível, relacionado como 

grau de manutenção exigido 
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3.2.1. Fatores Climáticos  

 

A manutenção de áreas verdes é muito influenciada pelo clima local ou microclima, na medida em 

que este fator é determinante no estabelecimento do ciclo vegetativo das espécies vegetais. 

Mais do que qualquer outro fator, as condições climáticas determinam a frequência e periodicidade 

das operações de manutenção, tabela 3, e portanto os custos que lhes estão associados. 

 

Tabela 3 - Fatores climáticos que influenciam a manutenção 

Climáticos 

Temperatura 

Precipitação 

Vento 

Número de horas de sol 

Amplitude da estação de crescimento 

Evapotranspiração 

 
 

Temperatura 

A temperatura tornar-se-á um fator que influencia o grau de manutenção se, logo à partida, a escolha 

das espécies vegetais para um determinado local não for as mais adequada às condições locais. 

O prévio conhecimento das necessidades climáticas das várias espécies e uma análise das 

condições climáticas do local de instalação contribui, não só para a escolha do material vegetal, como 

também, para o sucesso dos espaços verdes projetados. 

Por outro lado, este fator vai influenciar as necessidades de rega, na medida em que temperaturas 

altas aumentam a evapotranspiração pelas plantas e a evaporação de água do solo, conduzindo à 

necessidade de compensações através de operações de rega. 

 

Precipitação 

As necessidades de irrigação variam de espécie para espécie, de local para local e de estação para 

estação, de acordo com a quantidade e distribuição anual de precipitação, bem como as 

características da paisagem. 

O efeito direto de um défice de humidade no solo, na manutenção dos espaços verdes, torna-se mais 

visível em locais onde forem realizadas novas plantações. Em muitos casos, desde que a preparação 

do local, a escolha das plantas, e as técnicas de plantação utilizadas, sejam as mais corretas, muitas 

destas plantas poderão estabelecer-se com sucesso, e com menos necessidades de irrigação.  

Contudo, em invernos rigorosos, as operações de manutenção relativas ao solo são dificultadas, tais 

como mobilizações, plantações e controlo de infestantes. Todavia, trabalhos como desbastes e 

podas, podem sempre realizar-se sob condições de neve ou geada. As operações realizadas sob 

tempo húmido e condições de solo inadequadas poderão constituir as causas de danos no solo, tais 
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como encharcamentos devido a compactação do solo e falhas de plantações e sementeiras, do que 

poderá resultar custos futuros a contabilizar nos trabalhos de manutenção. 

 

Vento 

O vento tem implicações indiretas no desenvolvimento das plantas. Muitas vezes o ciclo vegetativo é 

prejudicado por razões mecânicas, físicas ou biológicas, inerentes à influência do vento. Entre estas, 

destaca-se o aumento da evapotranspiração, pela influência que exerce sobre uma estrutura de 

manutenção. 

Os efeitos dos ventos podem ser amenizados através da criação de barreiras de proteção, como são 

o caso de paredes, sebes e até mesmo a própria modelação o terreno.   

O vento exerce a maior influência no controlo de infestantes na medida em que pode dificultar a 

aplicação de herbicidas. Mesmo ventos fracos podem espalhar as pulverizações por áreas plantadas 

fora do local que se pretende tratar, constituindo um risco, tanto para plantas como para pessoas. 

 

Número de horas de sol 

Consoante o número de horas de sol assim podemos planear diferentes tipos de jardins: sol, meia–

sombra ou sombra. Os jardins de sol têm mais de 6 a 7 horas de sol por dia, já os jardins de meia–

sombra têm entre 3 a 6 horas de sol por dia e os jardins de sombra, menos de três horas de sol por 

dia. No entanto, não se pode confundir sol com luz, pois uma planta pode viver sem sol direto mas 

não pode viver sem luz (cerca de 5 a 6 horas de luz por dia). 

Consoante o tipo de jardim que pretendemos planear podemos escolher as plantas que melhor se 

adaptam às condições existentes. 

Um jardim de sombra é menos exigente no que diz respeito à sua manutenção, pois há menos 

competição pelo sol e consequentemente as plantas infestantes desenvolvem-se muito mais 

lentamente e em menor quantidade quando comparado com um jardim de sol. 

 

Amplitude da estação de crescimento  

De modo geral, a amplitude da estação de crescimento é uma das maiores influências climáticas nos 

custos de manutenção. Onde mais se faz notar é nas operações de cortes dos relvados, por serem 

operações de manutenção que envolvem uma grande quantidade de recursos. A este respeito, o 

gestor pode intervir restringindo a área relvada, ou melhor ainda, recorrendo à sua utilização em 

situações adequadas de uso através de uma correta localização em termos de exposição, declives, 

solos. 

A amplitude da estação de crescimento também afeta a extensão de crescimento das plantas 

lenhosas, desde que outros fatores, tais como condições de crescimento e fornecimento de nutrientes 

sejam os mais adequados. 
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Evapotranspiração  

A evapotranspiração é um fator climático que está dependente dos valores relativos de outros 

parâmetros, também eles climáticos, tais como radiação solar, insolação, temperatura média mensal, 

humidade do ar, velocidade média do vento, mas também de fatores físicos, nomeadamente o tipo de 

solo, já que este vai influenciar a capacidade de armazenamento de água no solo. 

Sempre que à evapotranspiração potencial3 forem associadas as precipitações médias, é possível 

calcular o balanço hídrico, fundamental na determinação das necessidades hídricas do solo e 

portanto, das necessidades de rega, constituindo um dos fatores mais importantes na avaliação dos 

custos de manutenção. 

 

3.2.2. Fatores Físicos  

 

A manutenção de áreas verdes é muito influenciada pelos fatores físicos do local, tabela 4, estes 

determinam o grau de manutenção necessário, e consequentemente os custos que lhes estão 

associados. 

 
Tabela 4 - Fatores físicos que influenciam a manutenção 

Físicos 

Topografia, revelo e altitude 

Condições de solo e substrato 

Disponibilidade hídricas 

Diversidade dos espaços 

 

 

Topografia, Relevo e Altitude 

Estes fatores tornam-se importantes do decurso das operações de manutenção na medida em que 

afetam as condições locais, gerando a formação de pequenos microclimas, tais como: 

ensombramentos nas áreas viradas a Norte, criação de bolsas de ar frio, alteração de padrões de 

ventos locais. 

O mau aproveitamento, na execução do projeto, dos referidos recursos, vai conduzir, a longo prazo a 

elevados custos de manutenção. 

São fatores suscetíveis de serem otimizados, desta forma, torna-se possível na fase de projeto prever 

soluções que visem níveis mais baixos de manutenção. Deverão ser evitadas situações que geram 

maiores dificuldades na execução de trabalhos de manutenção, como por exemplo: o uso de declives 

demasiado íngremes, acessos íngremes ou feitos unicamente por escadas, resolução de situações 

com declive através de soluções de patamares de dimensão reduzida. 

 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Evapotranspiração potencial é a quantidade de água que passa do solo e das plantas, para a 
atmosfera 
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Condições de solo e substrato 

O solo tem uma grande influência na manutenção de áreas verdes. Sendo que se torna difícil e 

dispendioso modificar as características do solo, é aconselhável escolher o tipo mais adequado de 

solos para a implantação de novas áreas. 

O subsolo também tem uma importância relevante no estabelecimento, crescimento e manutenção do 

material vegetal. Uma boa estrutura e capacidade de drenagem são qualidades fundamentais num 

substrato que indiretamente podem influenciar os trabalhos de manutenção. 

A capacidade de uso e a resistência ao desgaste, em particular nos relvados, podem ser 

influenciadas pelas naturezas dos horizontes, isto porque são, em muitos casos, os responsáveis 

pelas condições que um solo apresenta e da capacidade de drenagem de um terreno. 

No entanto, é elevada a tendência para a utilização de solos constituídos por horizontes pobres, de 

custos mais baixos, mas que geram custos de manutenção mais elevados para suportarem 

vegetação com sucesso. 

 

Disponibilidades hídricas 

A satisfação das necessidades hídricas dos espaços verdes através de regas, constituem operações 

vitais que não podem ser descuidadas, com risco de se provocar situações de instabilidade no estado 

geral de um espaço verde e desta forma obrigar a operações de recuperação com custos que 

inflacionam o valor da manutenção. 

A opção na escolha dos sistemas de rega a instalar deve visar a redução dos recursos necessários à 

manutenção e ter em conta os recursos de água existentes. Os vários sistemas: automático, semi-

automático ou manual, oferecem otimizações diferentes tendo em conta, não só, as necessidades 

hídricas como a economia da água. 

 

Diversidade dos espaços 

A diversidade de zonas existentes num mesmo espaço verde contribui para a determinação do grau 

de manutenção necessário. 

Um espaço verde que apresente menor diversidade conduz a menores custos de manutenção visto 

que consequentemente as operações de manutenção são menos diversas, logo apresentam um 

menor recurso a meios materiais e humanos. Desta forma as diversificações baixas conduzem a uma 

uniformidade dos trabalhos, a maiores rentabilidades, logo a mais baixos custos. 

Por outro lado, situações de grande diversidade implicam um agravamento dos custos de 

manutenção. A diversidade de espaços caracteriza-se por diferentes tipos de vegetação, variações 

altimétricas, formas mais complexas e dimensões mais reduzidas das áreas verdes e criações de 

zonas de fraca acessibilidade. São situações que dão origem a uma gestão mais pesada em termos 

custos. 
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3.2.3. Capacidade de Carga 

 

A manutenção de áreas verdes é influenciada pela capacidade de carga do espaço. Esta está 

dividida em diferentes parâmetros tal como é possível verificar na tabela seguinte. Todos os 

parâmetros não são controláveis e de difícil previsão. 

 

Tabela 5 - Capacidade de carga como elemento que influencia a manutenção dos espaços verdes 

Capacidade de carga 

Densidade de uso 

Lixos 

Vandalismo 

Parqueamentos 

Utilização dos espaços por animais 

 
Um aumento de carga de uso, por exemplo, num relvado poderá dar origem a um aumento das 

necessidades de regas, isto porque, o aumento do uso verificado num relvado associado a outros 

fatores, poderá levar a um aumento da percentagem de clareiras no solo. Consequentemente, a 

recuperação desse mesmo relvado implicará acréscimos de trabalhos de manutenção, como sejam 

ressementeiras ou replantações, que posteriormente à sua execução, e para que tenham sucesso, 

exigirão quantidades de regas acrescidas e de outras operações de manutenção. 

Nas áreas urbanas com grandes densidades de uso os problemas agravam-se. Os espaços verdes 

urbanos devem estar dotados de áreas que permitam aumentar a sua capacidade de carga, como é o 

caso por exemplo de áreas pavimentadas ou utilização de inertes (exemplo:casca-de-pinheiro). 

Problemas de acumulação de detritos, de vandalismo, de parqueamentos descontrolados e da 

utilização por parte de animais, resultantes de grandes densidades de utilização, constituem fatores 

que levam a um aumento das necessidades das operações de manutenção. 

 

3.2.4. Fatores de Recursos e Técnicas de Manutenção 

 

A manutenção de áreas verdes é muito influenciada pelos recursos e técnicas de manutenção, tabela 

6, estes dependem do orçamento disponível relacionado como grau de manutenção exigido. 

 
Tabela 6 - Recursos e técnicas de manutenção 

Recursos e técnicas 

de manutenção 

Escolha das máquinas de corte (tipo, rendimentos, tempo disponível e de operação 

cultural, programação do trabalho) 

Controlos sanitários 

Fertilizações e tratamentos de cobertura em relvados 

Correções 

Rega 
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Escolha de máquina de corte  

Dentro da vasta gama de máquinas de corte existentes atualmente no mercado, as máquinas de 

cortar relva, as mais utilizadas nas operações de manutenção e, por isso, aquelas que podem causar 

mais gastos económicos. Assim sendo, a escolha da máquina, tendo em conta a grande diversidade 

existente no mercado, deve ter em consideração as características do trabalho, baseando-se em 

aspetos como a acessibilidade ao local de trabalho, topografia do local, frequência de corte, 

acabamento de trabalho pretendido e rendimento da máquina.  

 

Controlos sanitários 

Deve ser considerado o uso de tratamentos preventivos, para controlo de doenças e pragas, 

realizando-se sempre que necessário. A utilização de proteção integrada e luta biológica no combate 

de doenças e pragas deve ser privilegiada. É totalmente desaconselhável a utilização de produtos 

químicos no controlo de doenças e pragas. A realização de um diagnóstico do estado fitossanitário do 

arvoredo deve ser regular. Desta forma, a conservação das árvores engloba um diagnóstico 

permanente do seu estado fitossanitário, recorrendo á análise visual e avaliação biomecânica, com 

recurso a resistógrafo de modo a obter resultados exatos relativamente a um provável risco de 

queda/fratura. Esta operação deve ser realizada sempre que necessário. 

 

Fertilizações e tratamentos de cobertura de relvados 

A decisão da realização de fertilizações deverá basear-se sempre em análises prévias do solo, que 

vão permitir apurar as necessidades reais de um solo em termos de nutrientes. 

As razões para a prática de fertilizações poderão ser biológicas, no caso de se pretender promover o 

crescimento em solos pobres; estéticas, para se melhorar o aspeto da vegetação; ou funcionais, 

como no caso dos relvados onde se pretende aumentar a sua capacidade de carga quando estes se 

encontram sob grandes pressões de uso. 

No entanto, o recurso a fertilizações leva inevitavelmente a acréscimos no orçamento geral de 

manutenção devido principalmente aos custos do material, aos custos de aplicação e, no caso dos 

relvados, aos custos inerentes a um possível aumento da frequência de cortes. 

A prática de remoção de restos das áreas plantadas vem quebrar os “inputs” naturais de fertilizantes 

que um solo poderá ter. Por isso, para se minimizarem as operações de fertilização, a remoção de 

restos deverá ser restrita ao menor número de áreas possível, salvaguardando-se, logicamente, 

todos os aspetos estéticos e funcionais de um espaço verde. 

Os tratamentos de cobertura realizados em relvados poderão ter como objetivo o nivelamento de 

relvados irregulares, a recuperação de áreas danificadas, uma reestruturação do solo ou uma 

adubação. Estes tratamentos de cobertura poderão ser sob a forma de: 

- Mistura de solo, sementes e fertilizantes – recuperação de áreas danificadas; 

- Areia – promoção de drenagem superficial e melhoria da estrutura de solos pesados; 

- Matéria orgânica ou fertilizantes – aumento de reservas de nutrientes e melhoria da estrutura do 

solo. 
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Correções de solo 

A decisão de realização de correções deverá basear-se em análises prévias do solo, bem como no 

conhecimento da natureza e qualidade das espécies instaladas. 

A necessidade de operações de correção dependerá essencialmente da natureza do solo, de fatores 

climáticos como a precipitação, e no caso dos relvados, da frequência de corte. Neste último caso, a 

remoção dos restos de cortes levará a uma perda de iões de cálcio no solo do qual poderá resultar, 

em alguns tipos de solo, uma acidificação. Desta situação poderá resultar uma redução da atividade 

dos microrganismos responsáveis pela decomposição da matéria orgânica, uma redução das 

reservas de nutrientes e consequente aparecimento de calvas. 

Os custos destas operações irão coincidir essencialmente, nos custos de aplicação, passando os 

custos do material para segundo plano. 

 

Rega 

Uma ponderação entre fatores como o tipo de solo, o clima, o tipo de vegetação e o tipo de utilização 

vai determinar as necessidades hídricas. Por outro lado, a mão-de-obra disponível vai determinar a 

possibilidade de execução de regas necessárias para satisfazer as necessidades hídricas. Torna-se 

assim essencial a decisão da escolha do tipo de sistema de rega mais adequado para determinado 

espaço. 

No entanto, o orçamento inicial disponível poderá constituir o fator de decisão mais forte na escolha 

do tipo de sistema de rega a instalar. 

A opção entre sistemas de rega manual, semi-automática e automática, está assim dependente das 

características do local e dos orçamentos disponíveis, no entanto deverá pensar-se que os maiores 

custos iniciais de instalação de um sistema automático poderão ser rapidamente amortizáveis a curto 

e médio prazo, devido à sua economia em termos de mão-de-obra e de água. 

 

3.3. As operações de manutenção 

 

Segundo Wright (1982), as operações de manutenção realizam-se dia-a-dia, semana-a-semana, tais 

como o corte da relva, poda das árvores e arbustos. São todas estas operações que são descritas 

neste subcapítulo. Como auxílio na calendarização destas operações são apresentadas tabelas de 

fácil consulta nos anexos II e III (Anexo II - Programa Anual de Manutenção – Plantações, 

Sementeiras e Rega e Anexo III - Programa Anual de Manutenção – Elementos construídos e 

Equipamentos instalados). 

 

Limpeza 

Na manutenção das zonas verdes, a limpeza é muito importante como forma de tornar o espaço 

atrativo à utilização por parte da população. Assim sendo, o lixo que se acumula deve ser retirado 

regularmente. 
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O coberto que se desenvolve sob o revestimento arbóreo, do tipo bosque, deve também ser 

eliminado pelo menos duas vezes por ano, no outono e na primavera, garantindo uma abertura visual 

dos espaços (fotografia 1).  

 

Rega  

A operação de rega é importante para o desenvolvimento da vegetação, sobretudo nos primeiros 

estádios vegetais. Deve ser efetuada em quantidade suficiente, nas alturas e nas áreas adequadas, 

para não ocorrerem desperdícios e para garantir uma maior eficiência da rega.  

Uma rega deve efetuar-se quando o grau de humidade do solo não for suficiente para assegurar a 

vida e o normal desenvolvimento das plantas. De acordo com o sistema de rega existente, a 

distribuição de água pode ser efetuada por sistema automático, semi-automátivo ou manualmente 

com mangueiras (fotografia 2), como já foi descrito anteriormente.  

 

No caso de um sistema de rega automático devem adaptar-se as características do equipamento (os 

débitos de água, as distâncias e áreas a regar, modo de aspersão, pulverização ou gotejadores) às 

áreas e ao tipo de vegetação.  

As regas devem fazer-se com maior frequência na fase de adaptação da vegetação ao local. Em 

casos de eventual penúria de água devem efetuar-se regas localizadas em caldeira, na primavera e 

no verão, com cerca de 15 dias de intervalo, conforme as necessidades do tempo. A dotação de água 

deve ser de aproximadamente 25 l/ árvore.  

Fotografia 1 – Limpeza do coberto vegetal após poda de árvores 
(Ferragial do Moinho- Évora) 

Fotografia 2 – Rega manual  
(Jardim Público – Évora)  
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Fotografia 3 – Poda arbóreo, desdensificação da copa  
(Relvado da Senhora do Carmo – Évora) 

 

No caso de árvores em caldeira, estas podem ser cobertas com casca de pinheiro para conservar 

melhor a humidade no solo. 

 

Arbustos, Herbáceas e Árvores 

Os arbustos e as árvores são as espécies vegetais com menor necessidade de manutenção nos 

espaços verdes (se não forem talhados). É preferível deixar a vegetação atingir a sua forma natural 

do que induzi-la, através de cortes, a adquirir outras formas.  

Os maiores cuidados a ter com os arbustos e árvores são os transplantes e as replantações, 

situações que levam a planta a adaptar-se a um novo meio.  

Nestas situações é aconselhável utilizar tutoragem adequada para ajudar a conduzir o crescimento 

de vegetação, quando o tronco ainda não tem espessura suficiente para não deformar ou quando a 

planta apresenta deformações. Esta operação requer alguns cuidados como cravar os tutores junto 

ao caule, de modo a não afetar as raízes, devendo ficar a prumo e bem fixos, de forma a não ferir a 

planta na amarração.  

As retanchas das plantas instaladas por plantação que se apresentam em más condições devem 

ocorrer apenas na época apropriada (altura de dormência da espécie), geralmente em setembro ou 

na primavera. Este processo deve garantir as densidades e localizações adequadas e manter os 

planos de plantação originais. 

As podas são operações que desvitalizam a árvore, pelo que devem ser efetuadas por técnicos 

qualificados e apenas no material vegetal que apresenta necessidade de equilibrar a parte aérea, 

desdensificar a copa (fotografia 3), eliminar ramos quebrados ou doentes e no caso de a vegetação 

interferir nos caminhos pedonais ou cicláveis. 

 
 

 

As podas que não tenham um carácter de urgência (excetuando as que resultam de ataque de 

pragas) devem praticar-se no período de repouso vegetativo: o da queda das folhas para as árvores 

de folha caduca, ou de menor atividade vegetativa para as plantas de folhas persistentes, que pode 

corresponder a períodos de carência hídrica, como o fim do verão.  

Em árvores com floração apreciada, a poda só deve ser feita depois da floração, caso contrário os 

gomos florais são cortados (fotografia 4).  
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No caso das herbáceas e dependendo da sua natureza, a intervenção da poda efetua-se em 

situações de necessidade em condicionar e aparar o seu crescimento desmesurado ou intensificar a 

sua floração (fotografia 5). 

 
 

 

Outros aspetos importantes na manutenção de herbáceas, árvores e arbustos são as mondas ou 

remoção de infestantes, adubações e controle fitossanitário das espécies vegetais.  

A operação de monda é um processo de eliminação de infestantes, feita à mão ou com um sacho e 

consiste na eliminação de toda e qualquer erva daninha, de forma a evitar a concorrência com as 

plantas cultivadas. Por isso, as áreas arbustivo-herbáceas e árvores em caldeira devem ser 

periodicamente mondadas, sobretudo durante a primavera e outono. 

Geralmente, quando se procede à monda, efetua-se de seguida uma sacha ao terreno, para 

incorporar o adubo através de uma distribuição superficial havendo a necessidade de regar o solo de 

imediato (fotografia 6 e 7). 

 
 

 

Fotografia 5 – Poda do coberto arbustivo e herbácea 
(Chafariz das Bravas – Évora) 

	  

Fotografia 7 – Sacha do terreno  
(Chafariz das Bravas – Évora)  

 

Fotografia 4 – Poda arbórea  
(Ferragial do Moinho - Oeste – Évora) 

 

Fotografia 6 – Monda de herbáceas 
(Chafariz das Bravas – Évora) 

 



24	  
	  

As adubações de cobertura devem ser de adubo composto, no início da primavera e do outono. As 

árvores em caldeira devem ser sujeitas a duas fertilizações anuais: uma em Fevereiro com composto 

orgânico e outra em março / abril com adubo composto. 

 

Relvados 

Os relvados são seleções de associações de gramíneas que necessitam de muita manutenção e 

água para se manterem com boa qualidade (fotografia 8). Em espaços públicos é preferível que as 

áreas de relvados sejam reduzidas a situações pontuais de utilização ativa (desporto, áreas de 

descanso).  

 
 

 

Os relvados devem ser substituídos por prados de sequeiro ou prados de regadio, estes últimos em 

áreas com grande capacidade de carga. Os prados de regadio não necessitam da mesma 

manutenção de um relvado.  

A manutenção de um relvado depende de três principais operações: a rega, a fertilização e o corte 

(fotografia 9). 

 
 

 

A frequência de corte depende sobretudo das condições climatéricas, da frequência de rega, da 

fertilização e do tipo de uso e função preconizados para o relvado. Aumentando a frequência dos 

cortes da relva elimina-se a maior parte das infestantes e reduz-se o efeito das diferenças de 

coloração nos relvados, cuja causa principal é o grande número de infestantes.  

Muitas vezes forma-se superficialmente uma camada mais dura com cerca de 1 cm ou mais, que 

dificulta a circulação de ar e água, impedindo o normal desenvolvimento das raízes. Esta “capa” deve 

ser rasgada para promover o arejamento do relvado, usando máquinas adequadas como as fresas de 

Fotografia 8 – Corte do relvado 
 (Évora) 

	  

Fotografia 9 – Corte do relvado  
(Jardim Joaquim António de Aguiar - Évora)  
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facas, arejador vertical, arejador rotativo de facas ou outras, de acordo com a especificidade da 

situação.  

A adubação é outro fator a considerar. Todos os anos devem efetuar-se duas adubações com adubo 

composto, uma no início da primavera (março) e outra no início do outono (outubro) e, 

posteriormente, podem fazer-se adubações de cobertura.  

Quando o relvado tem alguns anos, ou perante situações de infestantes ou pragas, é necessário 

proceder à ressementeira dos relvados. Esta deve efetuar-se em condições climatéricas frescas ou 

húmidas naturais (primavera e outono) ou artificiais (rega), para que o relvado possa recuperar 

rapidamente (fotografia 10). 

 
 

 

Prados 

O prado não exige geralmente muita manutenção, uma vez que é constituído por gramíneas 

adaptadas às condições biofísicas do local. Deve ser ceifado na primavera, para estimular o 

afilhamento e no fim do verão, para eliminar as ervas secas e reduzir o perigo de incêndios (fotografia 

11). 

 
 

 

Pavimentos 

A manutenção dos pavimentos em espaços públicos deve iniciar-se na fase de projeto, devendo 

optar-se por soluções de desenho que contemplem pavimentos e lancis com pouca manutenção, 

assim como a utilização de técnicas de construção que aumentam a longevidade das superfícies, tais 

como a utilização de superfícies de desgaste ou mantas geotexteis na sub-base.  

Fotografia 10 – Limpeza do relvado  
(Parque Infantil Almeida Margiochi – Évora)  

Fotografia 11 – Corte do prado 
(Vila Lusitana - Évora)  
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Nas operações de manutenção de pavimentos os remendos e consertos nas superfícies devem 

garantir um resultado final de uma superfície lisa, sem saliências e desnivelamentos.  

Quando houver necessidade de novas camadas de pavimento não devem criar-se novas juntas para 

além daquelas já existentes no pavimento subjacente, pois podem provocar muitas irregularidades, 

desagradáveis tanto na circulação pedonal como na ciclável (fotografia 12). 

 
 

 

Os pavimentos soltos devem ser repostos quando o uso intenso ou as marcas de arrastamento 

hídrico dos mesmos deixa a base do pavimento a descoberto.  

É importante manter uma superfície regular e segura, pelo que deve ter-se em atenção a reposição 

e/ou reparação de grades de sumidouros ou de tampas de cobertura das infraestruturas que se 

encontrem danificadas. É também importante proceder à reparação dos pavimentos levantados, 

assim como das caleiras e lancis quando danificados.  

Devem remover-se do espaço (por varrimento ou aspiração), periodicamente, as folhas de árvores e 

arbustos da vegetação circundante. 

 

Tratamentos Fitossanitários 

Toda a vegetação em caldeiras ou em grandes áreas deve ser controlada de modo a garantir a sua 

integridade fitossanitária, ou seja, quando esta apresenta sintomas e/ou sinais de ataque de pragas 

ou doenças, devendo-se sempre que possível, por intervenções enquadradas por técnicas de 

proteção integrada (fotografia 13). Deve ser controlada a população de pragas, intervindo quando 

necessário e após avaliação do nível económico do ataque, minimizando desta forma a utilização de  

pesticidas. 

 
 

Fotografia 12 – Limpeza do pavimento  
(Circular de Évora – Zona Industrial Almeirim - Sul - Évora)  

Fotografia 13 – Trator equipado com reservatório de desinfestação 
 (Évora)  

(Circular de Évora – Zona Industrial Almeirim - Sul - Évora)  
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Quando aplicados, devem respeitar as normas de proteção do ambiente, nas quantidades aplicadas e 

nas composições químicas. 

 

Pontos de drenagem  

As reparações das redes de drenagem e limpeza periódica de sumidouros, sobretudo na Primavera e 

no Outono, de folhas e areias são importantes para evitar que entupam nos períodos de chuva, 

levando a acumulações de água em determinados pontos.  

  

Iluminação  

Os projetos de iluminação dos espaços verdes devem ter em conta o enquadramento paisagístico de 

modo a integrarem de forma equilibrada e harmoniosa a solução arquitetónica do conjunto. Devem 

ainda dar resposta a requisitos de segurança e funcionalidade, em conformidade com a legislação em 

vigor, contemplando aspetos de impacto sobre espécies de fauna e flora, e ainda, de consumo 

racional de energia, enquanto parâmetro de sustentabilidade. 

 

Mobiliário urbano 

A instalação e a dotação de mobiliário urbano nos espaços verdes públicos deve ser alvo de projeto 

de pormenor, sujeito a aprovação dos serviços competentes da Camara Municipal. Os parques 

infantis devem ser instalados e mantidos em conformidade com o estipulado na legislação em vigor 

aplicável. 
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4. ESTRUTURA ECOLOGICA URBANA DA CIDADE DE ÉVORA  

 

4.1. A cidade de Évora e os espaços verdes 

 

A cidade de Évora tem uma superfície total de 15 626 793,95 m2, dos quais 2 909 178,46 m2 são 

espaços verdes. Tendo em conta estes dados, é possível calcular o Índice de Área Verde Urbana 

(IAVUrb) de cerca de 18,6 %.  

Por outro lado, e tendo em conta os valores provisórios dos censos de 2011, o número de residentes 

na cidade de Évora é cerca de 41 898 habitantes. Com base nestes dados, é possível calcular o 

Índice de Área Verde Urbana por Habitante (IAVHab) sendo que para a cidade de Évora o mesmo é 

de cerca de 69,43 m2/habitante.  

As regras para a construção dos espaços verdes da cidade de Évora encontram-se estabelecidas no 

Regulamento para a Apresentação e Conceção dos Projetos de Espaços Exteriores no Concelho de 

Évora nº226, 24 de Novembro de 2005. 

Este regulamento municipal consiste na definição de condições para a apresentação e conceção dos 

projetos de espaços exteriores no concelho de Évora, entendendo-se por projeto de espaços 

exteriores, projetos que intervêm na paisagem construída, tendo em vista a sua qualificação, gestão e 

transformação, construindo espaço aberto e não edificado, através de sistemas construtivos próprios.  

O regulamento reúne um conjunto de normas que asseguram a transparência dos processos de 

licenciamento e clarificam a responsabilidade técnica pelas soluções adotadas.  

Por outro lado, encontra-se também vigente a alteração do Plano de Urbanização de Évora (PUE), 

em 2 de Junho 2011, publicada na 2ª Série do Diário da República nº 107, através do Aviso nº 

12113/2011. 

Este Plano tem por objetivo estabelecer as regras a que devem obedecer a ocupação, uso e 

transformação do solo da cidade; é o instrumento orientador dos planos de pormenor e regulamentos 

municipais sobre urbanismo que vierem a ser elaborados para a cidade de Évora. O PUE esclarece 

ainda que o objetivo de toda a intervenção nos espaços integrados na estrutura verde é o da sua 

valorização biofísica e funcional adequando os usos humanos à sensibilidade Paisagística dos 

mesmos.  

 

4.2. Função dos espaços verdes   

 

Os espaços abertos com vegetação, muitas vezes desvalorizados, apresentam um papel fundamental 

dentro do perímetro urbano das cidades. Determinadas parcelas do território permitem potenciar as 

suas funções pois considera-se importante:  

- Assegurar a continuidade espacial entre as manchas da estrutura ecológica urbana, EEU, entre 

estas e os restantes espaços abertos com vegetação e ainda entre estes e o espaço rural, de forma a 

criar condições de suporte à atividade biológica, nomeadamente ao nível da diversidade;  

- Assegurar a proteção e enquadramento da rede viária;  
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- Assegurar uma rede pedonal franca, segura e funcional que articule os vários núcleos habitacionais 

(bairros, espaços & serviços, escolas, etc.) e privilegiando ligações temáticas (estabelecer percursos 

de valor histórico, arqueológico, ecológico, cultural, didático, comercial, desportivos, de formar a 

articular estes espaços);  

- Enquadrar o edificado; 

- Constituir sistemas e estruturas que manifestem a expressão territorial e cultural da cidade e do 

concelho, permitindo a obtenção de uma estrutura global da paisagem.  

 

4.3. Estrutura Ecológica Urbana da cidade de Évora e suas tipologias 

 

A Estrutura Ecológica Urbana do Município da cidade Évora corresponde a espaços com 

especificidades próprias, cuja preservação e conservação urge ser assegurada de modo a permitir 

que os munícipes e utentes possam usufruir e beneficiar dos mesmos, em condições adequadas que 

reflitam as atuais preocupações com a natureza e o meio ambiente. 

Com efeito, estes espaços assumem hoje em dia uma relevância fundamental na qualidade de vida 

das populações, e surgem como uma necessidade para um equilíbrio ecológico saudável no meio 

urbano. 

O PUE, alterado em 2011, salvaguarda a denominada “Estrutura Ecológica Urbana de Évora” 

(EEUE), e define-a como sendo o território necessário e fundamental para a manutenção do equilíbrio 

e qualidade dos ecossistemas naturais e humanos. Integra as áreas que pelas suas características 

naturais, patrimoniais, paisagísticas e urbanísticas devem assegurar um conjunto de funções 

ecológicas e psicossociais em meio urbano e de apoio ao recreio e lazer da população.  

A área delimitada pela EEUE é de 2 642 544,62 m2, ou seja, cerca de 16,9% da superfície total a 

cidade de Évora.  

 

A EEUE está dividida em duas categorias distintas:  

a- Espaços verdes de recreio e lazer;  

b- Espaços verdes de proteção e enquadramento  

 

Os espaços verdes de recreio e lazer correspondem às zonas verdes equipadas, que se destinam 

predominantemente ao recreio e lazer da população. 

São áreas com ocupações diversas cujo objetivo é promover as atividades relacionadas com as 

componentes recreativas, lazer, turismo e deporto. 

Nestas áreas apenas é permitida a construção de equipamento e infraestruturas de apoio a esse fim. 

Nesta categoria de espaço, incluem-se as seguintes tipologias: 

EE1 - Parques urbanos 

EE2 - Espaços verdes associados a equipamento 

EE3 - Praças arborizadas 

EE4 - Jardins públicos 
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Os espaços verdes de proteção e enquadramento correspondem às áreas mais sensíveis do ponto 

de vista biofísico ou de enquadramento paisagístico, pretendendo-se com a sua delimitação 

salvaguarda-las e preservar o enquadramento paisagístico e ambiental da área urbana. 

Nos espaços verdes de proteção e enquadramento é interdita qualquer ação ou atividade que 

implique a destruição do solo ou a degradação do estado atual arbóreo ou arbustivo. 

Nesta categoria de espaço, incluem-se as seguintes tipologias: 

EE5 - Zonas de proteção às linhas de água 

EE6 - Espaços verdes de proximidade 

EE7 - Arruamentos arborizados 

 

Foram caracterizados 89 polígonos que se encontram cartografados na planta de zonamento do 

PUE, bem como 52 ruas, tal como indicado na planta seguinte.  

 

Planta 1 - Estrutura Ecológica da Cidade de Évora EU - PUE (sem escala) 
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Para efeitos deste trabalho, considerou-se que os polígonos referidos, adquiriram a denominação de 

parcelas e passaram de 89 para 214 através de subdivisão dos mesmos, devido à diversidade 

presente em cada uma das parcelas. Esta subdivisão foi efetuada de acordo com a tabela seguinte. 

 

Tabela 7 - Subdivisão das parcelas da EEUE por cada tipologia de espaço 

Classes Tipologias de espaço 

Nº de parcelas 

considerados 

na EEUE - PU 

Nº de parcelas 

consideradas 

neste trabalho 

Espaços verdes de 

recreio e lazer 

EE1- Parques Urbanos 3 9 

EE2- Espaços verdes associados a equipamentos 13 16 

EE3- Praças arborizadas 7 7 

EE4- Jardins Públicos 5 5 

Espaços verdes de 

proteção e 

enquadramento 

EE5- Zonas de proteção às linhas de água 14 49 

EE6- Espaços verdes de proximidade 47 128 

Sub-total 89 214 

 

Também a tipologia de Arruamentos Arborizados (EE7) sofreu uma reestruturação, que consistiu em 

agregar “features” que não eram contínuas, ou seja, sempre que uma rua continha várias linhas, 

procedeu-se à agregação numa só, tal como indicado na tabela 8.  

 

Tabela 8 - União das linhas existentes na EEUE - tipologia Arruamentos Arborizados 

Classes 
Tipologias de 

espaço 

Nº de linhas considerados 

na EEUE - PU 

Nº de arruamentos 

consideradas neste trabalho 

Espaços verdes de proteção 

e enquadramento 

EE7- Arruamentos 

arborizados 
52 36 

 

 

4.4. Os espaços verdes da cidade de Évora 

 

Na cidade de Évora, a estrutura ecológica urbana definida no PUE, inclui cerca de 90,8% dos 

espaços verdes existentes na cidade, de acordo com a tabela seguinte.  

 

Tabela 9 - Número de parcelas e áreas pertencentes aos Espaços Verdes da cidade de Évora e 

EEUE 

 
Espaços verdes  EEUE 

Nº parcelas 393 214 

Área (m2) 2909178,5 2642544,62 
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Existe assim a necessidade, de paralelamente, à análise da EEUE, analisar os espaços verdes da 

cidade de Évora. Uma vez que a totalidade dos espaços verdes da cidade que contribuem para a 

qualidade de vida da cidade e é sobre estes que recai a atual gestão e manutenção. 

 

A planta 2 representa, a sobreposição da EEUE, com vários tons de verde, e os restantes espaços 

verdes da cidade, apresentados a cor vermelha, e através do conhecimento do território urbano 

percebe-se a necessidade e possibilidade de tornar mais densa e funcional esta estrutura verde. Será 

pois importante para o município de Évora dispor de um Plano Verde que integre a Estrutura 

Ecológica Urbana, os espaços abertos com vegetação já existentes e outros eventuais espaços de 

forma a garantir uma malha continua, articulada, coesa e integradora do património construído, 

valores naturais e culturais, espaços de recreio e percursos pedonais e cicláveis. Importa valorizar e 

promover o contato do cidadão com a natureza para que se possa usufruir dos ganhos que daí 

advêm. 

 

Planta 2 - Estrutura Ecológica e espaços verdes da cidade (sem escala) 
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4.5. Áreas de intervenção  

 
A cidade de Évora possui uma superfície de quase 30 ha de espaços permeáveis com vegetação a 

manter. Esta área aumentou, consideravelmente nas últimas décadas, resultante de novos espaços 

associados a novas urbanizações, da requalificação de espaços abandonados, da formalização de 

percursos ambientais e na inclusão de zonas de valor patrimonial, florístico, arqueológico, histórico e 

cultural, a preservar.  

Genericamente, para efeitos de manutenção classificam-se os espaços verdes da cidade em: 

- Jardins históricos de conceção formal - onde a vegetação arbórea, arbustiva e herbácea surge bem 

representada, exigem uma manutenção minuciosa, grande técnica e sabedoria por parte do 

jardineiro;  

- Os espaços verdes - de conceção mais naturalizada e utilização mais informal, dispõem 

frequentemente de consideráveis áreas relvadas sujeitas a pisoteio. Os trabalhos de manutenção são 

mais amplos e mecanizados;  

- Largos e arruamentos arborizados - conferem coberto vegetal às áreas urbanas, exigem 

manutenção ao nível da árvore;  

- Espaços de enquadramentos - espaços de dimensão muito variáveis, genericamente exigem muita 

manutenção com técnicas menos especializadas;  

- Matas e/ou espaços naturalizados - são espaços de dimensões significativas, frequentemente com 

manchas de vegetação características da região e do clima mediterrânico. Os trabalhos incidem 

fundamentalmente ao nível da limpeza, com remoção de elementos ou partes secas ou doentes, 

reposição de elementos desaparecidos, controle de infestantes e manutenção da faixa de 

combustível;  

- Cemitérios – são espaços onde há necessidade de associar trabalhos de manutenção mecanizados 

com trabalhos de pormenor;  

- Pátios de escolas - são espaços sujeitos a grande pisoteio, por não se dispor de uma adequada 

capacidade de resposta à manutenção de herbáceas e/ou arbustos, a vegetação centra-se 

frequentemente ao nível do estrato arbóreo, garantindo-se a sua manutenção regular;  

- Linhas de água - o perímetro urbano de Évora é atravessado por algumas ribeiras da bacia do 

Xarrama, sendo necessário garantir a limpeza e desobstrução do seu leito e manter a vegetação das 

suas margens;  

- Percursos ambientais - implantados sobre ferrovias desativadas, antigos caminhos públicos ou ao 

longo do aqueduto, destinam-se a ser percorridos a pé ou com recurso a meios de transporte não 

poluentes. Através desta rede de percursos dá-se a conhecer a riqueza natural e cultural das 

unidades de paisagem do concelho;  

- Fontes, lagos e outros elementos de água - onde é necessário assegurar a conservação e a 

contínua limpeza;  
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- Espaços de jogo e recreio - onde é necessário garantir a constante limpeza e a reparação em 

conformidade com as normas de segurança;  

- Áreas abertas - incluem espaços não formalizados frequentemente dominados por vegetação 

herbácea.  

 

4.6. As brigadas de manutenção da cidade 

 

Na cidade de Évora, os trabalhos de manutenção de grande parte as áreas verdes, são realizados 

por seis brigadas. A estas seis brigadas foram atribuídos os nomes:  

- Brigada 1 – Centro Histórico 

- Brigada 2 – Zona Oeste 

- Brigada 3 – Zona Sul 

- Brigada 4 – Zona Este 

- Brigada 5 – Brigada Móvel 

- Brigada 6 – Viveiro 

 

Cada um dos nomes foi atribuído tendo em conta a sua área de intervenção, como também a sua 

função. Seguidamente são apresentadas características específicas de cada brigada, no ano de 

2011:  

 

A brigada 1 - Centro histórico tem a seu cuidado a área da cidade denominada Centro Histórico e a 

sua sede localiza-se no Jardim Público. Esta brigada intervém em 21 parcelas da EEUE. Para a 

manutenção destas parcelas e de outras dentro do centro histórico, a câmara dispõe de 11 

funcionários e de 5 vigilantes. 

A brigada 2 - Zona Oeste tem a seu cuidado a área da cidade denominada Freguesia da Malagueira 

e a sua sede localiza-se na Quinta da Malagueirinha. Esta brigada intervém em 59 parcelas da 

EEUE. Para a manutenção destas parcelas e de outras dentro do limite desta brigada, a câmara 

dispõe de 23 funcionários. 

A brigada 3 - Zona Sul tem a seu cuidado a área da cidade denominada Sul ou Horta das Figueiras 

e a sua sede localiza-se no Viveiro Municipal. Esta brigada intervém em 32 parcelas da EEUE. Para a 

manutenção destas parcelas e de outras dentro do limite desta brigada, a câmara dispõe de 6 

funcionários. 

A brigada 4 - Zona Este tem a seu cuidado a área da cidade denominada Este e a sua sede localiza-

se no Monte de Santo António. Esta brigada intervém em 102 parcelas da EEUE. Para a manutenção 

destas parcelas e de outras dentro do limite da brigada, a câmara dispõe de 25 funcionários. 

A brigada 5 - Brigada móvel tem a seu cuidado obras de manutenção necessárias em toda a cidade 

de Évora e percursos ambientais envolventes a esta e a sua sede localiza-se no Monte de Santo 

António. Para a manutenção e intervenção destas funções, a câmara dispõe de 11 funcionários. 

A brigada 6 - Viveiro intervém no viveiro municipal. Esta brigada não intervém em nenhuma parcelas 

da EEUE mas constitui um importante ponto de abastecimento de material vegetal como de terra 
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vegetal para todas as parcelas e áreas verdes da cidade de Évora. Para a manutenção do viveiro, a 

câmara dispõe de 5 funcionários. 

 

A delimitação da área de intervenção para cada brigada está representada na planta 3, a qual inclui 

os espaços classificados na EEUE, apesar das referidas brigada de manutenção atuarem nos 

restantes outros espaços verdes da cidade de Évora.    

Planta 3 - Delimitação das áreas pertencentes à EEUE para cada brigada (sem escala) 

 

 

Na tabela 10 estão descritas o número de parcela e as áreas correspondentes às diferentes brigadas 

de atuação de manutenção. 
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Tabela 10 - Áreas pertencentes aos Espaços Verdes da cidade de Évora e EEUE por brigada 

 
Área (m2) 

Brigadas Espaços verdes  EEUE 

B1- Centro histórico 185031,9 125365 

B2- Zona Oeste 785146,3 726142,8 

B3- Zona Sul 711947,1 676577,9 

B4- Zona Este 1219856 1067792 

B5- Brigada móvel (a) 46666,92 

B6 - Viveiro 7197,2 0 

Total 2909178,5 2642544,62 
(a) já contabilizado nas outras brigadas 

 

4.7. As operações de manutenção na cidade de Évora 

 

As operações de manutenção devem estar em consonância com os objetivos e procedimentos 

defendidos para os espaços verdes. De seguida são apresentadas algumas das ações desenvolvidas 

e/ou implementadas por parte dos responsáveis das brigadas da cidade de Évora:  

- Levantamento das situações existentes;  

- Instalação de depósitos subterrâneos para abastecimento das redes de rega a partir de água de 

poços ou nascentes;  

- Rega de árvores em profundidade através da instalação de tubagens nas caldeiras, para promover 

o desenvolvimento da raiz em profundidade, oferecendo maior estabilidade à árvore e, no caso de 

árvores de arruamento evitar que as raízes superficiais danifiquem os pavimentos;  

- Plantação de exemplares bem conformados;  

- Plantação de espécies, preparadas no viveiro do município a partir de sementes ou estacas, de 

exemplares bem adaptados;  

- Implementação de medidas de prevenção ao ataque instalação de pragas e doenças e de 

erradicação de algumas pragas já instaladas. 
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4.8. A Monitorização dos custos de manutenção da EEUE e dos espaços verdes da 

cidade de Évora 

 

Este subcapítulo pretende aplicar a monitorização, descrita no capítulo 2.2.2., e calcular o custo de 

manutenção da EEUE, bem como dos espaços verdes da cidade de Évora. Para tal foi efetuado um 

levantamento da informação relativa à manutenção dos espaços verdes da cidade e periodicidade da 

mesma.   

As principais dificuldades relacionaram-se, numa primeira fase, com a dispersão de informação e com 

o facto da informação disponível não se encontrar estruturada de acordo com o tipo de análise 

pretendido. Para o desenvolvimento deste trabalho utilizou-se toda a informação disponível, tendo 

sido dada particular atenção aos dados resultantes da consulta de diversas bases de dados, das 

quais destacamos as seguintes: 

- Divisão de Espaços Verdes e Qualidade Ambiental (DEVQA) 

- Obras Municipais (OBM) 

- Gestão de máquinas (MAQWEB) 

 

Cada uma destas fontes de informação recolhe e utiliza os dados com propósitos próprios, distintos 

dos pretendidos neste trabalho, tendo sido por isso necessário adaptar os dados disponíveis à 

realidade pretendida.  

Assim sendo, procedeu-se à avaliação da situação atual, de acordo com a informação 

disponibilizada, bem como dos mecanismos a seguir para uma implementação eficaz da 

monitorização da manutenção da EEUE da cidade de Évora.  

Após esse trabalho foi necessário proceder ao cálculo do custo relativo à manutenção da EEUE e de 

uma forma geral das áreas verdes da cidade de Évora. Este cálculo poderia ser feito de uma forma 

genérica por apenas dois fatores: os gastos consumíveis e os gastos não consumíveis mas neste 

trabalho optou-se por especificar um pouco mais. Assim sendo, o cálculo dos custos de manutenção 

dos espaços verdes da cidade é feito com base na equação 1.  

 

Equação 1 - Custo de manutenção 

 

Neste trabalho, a unidade de tempo utilizada corresponde a um ano. Assim sendo, os dados 

disponibilizados para o cálculo do custo relativo à manutenção dos espaços verdes são os relativos 

aos anos de 2011, 2012 e 2013.  

Contudo, não foi possível reunir todos os dados de todos os indicadores no mesmo ano. Ainda assim, 

pensa-se chegar a um valor que ilustrem o real custo de manutenção dos espaços verdes da cidade 

de Évora.   

 

Custo de 

manutenção 
= Mão-de-obra + Maquinaria + Combustível + Água  + 

Reposição 

de material 

(euros)  (euros)  (euros)  (euros)  (euros)  (euros) 
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4.8.1. Os Indicadores de desempenho 

 

De seguida, tendo como base a metodologia e a equação já descritas, apresentam-se os cálculos 

correspondentes a cada indicador.  

 

4.8.2. Mão-de-obra 

 

O cálculo do custo da Mão-de-obra estimada por brigada é feito com base na equação seguinte: 

 

Equação 2 - Custo relativo à mão-de-obra 

Mão-de-obra = n.º horas de mão-de-obra x valor por hora 

(euros)  (horas)  (euros/horas) 

 

Neste trabalho, foi escolhido o valor de 9,30 € para representar o preço por hora da mão-de-obra, 

este foi o valor escolhido já que representa a média do valor pago aos funcionários camarários que 

efetuam os trabalhos de manutenção dos espaços verdes.  

Para este indicador apenas foram disponibilizados os dados relativos aos anos de 2010 e 2011. 

Com base nos valores obtidos, verifica-se uma grande discrepância nos valores obtidos para os dois 

anos, a justificação para essa situação poderá ser a utilização de dois métodos diferentes DEVQA em 

2010 e OBM para o ano de 2011, como também a provável redução de trabalhadores, entre outras. 

Para este trabalho vão ser considerados apenas os valores relativos ao ano de 2010 devido a serem 

os mais completos. 

 

Assim, para o ano 2010, a recolha dos dados necessários para o cálculo do custo relativo á mão-de-

obra foi efetuado pela DEVQA (tabela 11). 

 

Tabela 11 - Resultados do custo associado à mão-de-obra no ano 2010 

 Mão-de-obra – 2010 

Brigadas 
Confirmado pertencente a EEUE Totais referentes à brigada 

Nº de horas Custo (euros) Nº de horas Custo (euros) 

B1- Centro histórico 16 698 155 292,1€ 2 1726 202 052,5€ 

B2- Zona Oeste 11 250 104 625,0€ 12 838 252 383,2€ 

B3- Zona Sul 134 1 246,2€ 8 683 80 751,9€ 

B4- Zona Este (a) (a) 26 001 241 074,3€ 

B5- Brigada móvel 7 329 68 159,7€ 15 494 150 806,8€ 

Total 35 411 329 323,0€ 84 742 927 068,7€ 

(a) Dados indisponíveis 
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4.8.3. Maquinaria 

 

O cálculo do custo da maquinaria por brigada foi feito com base nos dados recolhidos nos anos de 

2010 e 2011 e posteriormente introduzidos em dois programas para o efeito, nomeadamente, 

MAQWEB e o OBM.  

Tendo como referencia, a base de dados MAQWEB, o custo de maquinaria é calculado através do 

somatório dos custos relativos a amortização, manutenção, pneus e seguro, tal como mostra a 

equação seguinte: 

 

Equação 3 - Custo relativo à maquinaria pelo Método MAQWEB 

Maquinaria MAQWEB = Amortização + Pneus + Manutenção  + Seguro 

(euros)  (euros)  (euros)  (euros)  (euros) 

 

Na base de dados OBM, foram introduzidos outros gastos relativos à maquinaria, assim com a junção 

dos dois métodos foi possível obter valores globais para o indicador Maquinaria. 

Com base nos valores obtidos neste indicador, verifica-se um menor investimento no ano de 2011 em 

relação ao ano de 2010 nesta área, a justificar essa situação poderá estar a contenção de custos a 

que a atual conjuntura económica do nosso país obriga.  

Assim, os valores considerados foram os relativos ao ano de 2010, valores apresentados na tabela 

seguinte.  

Tabela 12 - Resultado para o custo da maquinaria no ano 2010 

 
Método MAQWEB Método OBM 

Total 
Brigadas Amortização Pneus Manutenção Seguro Sub-totais Outros gastos 

1- Centro histórico 4 706,83 € 0 4 392,59 € 556,15 € 9 655,57 € 22 139,75 € 31 795,32 € 

2- Zona Oeste 7 528,46 € 0 7 528,46 € 1 606,75 € 16 663,67 € 44 970,7 € 61 634,37 € 

3- Zona Sul 2 486,47 € 0 1 097,82 € 835,47 € 4 419,76 € 23 593,25 € 28 013,01 € 

4- Zona Este 16 823,76 € 0 13 496,18 € 2 543,96 € 32 863,90 € 40 341 € 73 204,90 € 

5- Brigada móvel 4 874,46 € 0 9 812,62 € 1 017,41 € 15 704,49 € 44 945,5 € 60 649,99 € 

6- Viveiro 0 0 43,46 € 46,23 € 89,69 € - 89,69 € 

Totais 36 419,98 € 0 36371,13 € 6 605,97 € 79 397,08 € 175 990,20 € 255 387,30 € 

 

 

Na tabela 13 estão descritos os custos da maquinaria possíveis de apurar, relativos ao ano 2010, 

para as áreas relativas à EEUE. Estes custos foram apurados com apoio na base de dados OBM. 
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Tabela 13 - Resultado para o custo da maquinaria no ano 2010 em espaços pertencentes à EEUE 

pela análise dos resultados obtidos pelo método OBM 

Brigadas Custo (euros) 

1- Centro histórico 11 902,25€ 

2- Zona Oeste 17 751,25€ 

3- Zona Sul 383,75€ 

4- Zona Este (não contabilizado) 

5- Brigada móvel 21 369,75€ 

Total 51 407,00€ 

 

 

4.8.4. Combustível 

 

O cálculo do custo do combustível por brigada foi feito com base nos dados recolhidos nos anos de 

2010 e 2011 e posteriormente introduzidos no programa para o efeito, o MAQWEB.  

Os valores registados para este indicador são bastante insuficientes, já que apenas ilustram o 

consumo de gasolina que abastece a maquinaria utilizada, ficando de fora todo o consumo de 

gasóleo.  

Com base nos valores obtidos neste indicador e consciente do erro presente nos valores obtidos, o 

valor utilizado será o de 2011 uma vez que é aquele que apresenta o valor mais atual (tabela 14).  

Tabela 14 - Custos do combustível no ano 2011 

Brigadas 
Combustível - 2011 

(euros) 

1- Centro histórico 3 047,26 € 

2- Zona Oeste 3 986,26 € 

3- Zona Sul 808,98 € 

4- Zona Este 3 127,69 € 

5- Brigada móvel 814,45 € 

6- Viveiro 92,67 € 

Total 11 877,31 € 

 

Estes custos calculados englobam todos os espaços verdes da cidade de Évora não sendo possível 

especificar a quantidade de combustível utilizada nas parcelas pertencentes à EEUE.  
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4.8.5. Consumo de água  

 

O cálculo do custo da quantidade de água por parcela segue a seguinte equação: 

 

Equação 4 - Custo relativo ao consumo de água  

Água = Qdd água x custo de água 

(euros)  (m3)  (euros/m3) 

 

A designação Qdd água corresponde ao valor da diferença das leituras dos contadores de cada 

parcela. O custo de água é calculado com base na seguinte equação: 

 

Equação 5 - Calculo do custo água por m3 

Custo de água = Tarifa + Taxa de recursos hídricos 

0,6744 = 0,6562 + 0,0182 

(euros/m3)  (euros/m3)  (euros/m3) 

 

Por falta de registos relativos a este parâmetro, foi necessário criar condições para o registo e 

monitorização da quantidade de água utilizada nos espaços verdes da cidade de Évora.  

Desta forma, foi realizado o levantamento dos contadores existentes pertencentes a todos os 

espaços verdes da cidade de Évora com a finalidade de abastecimento para rega, fornecimento de 

água para limpeza e abastecimento de fontes e chafarizes da cidade.  

Para este levantamento foi usado um GPS, cedido pela CME, de modo a georreferenciar os 

contadores.  

Durante este trabalho de campo não só se registou a quantidade de água consumida, através da 

leitura dos contadores, como também outros aspetos, como:  

- Número do ponto (a cada localização foi atribuído um número) 

- Nome do local ou nome do contador 

- Nº Fábrica 

- Marca 

- Nº Casa 

- Ano 

 

O início do registo de dados ocorreu no mês de julho de 2011 e o período até dezembro do mesmo 

ano foi denominado período de teste. Durante o referido período foi efectuada apenas uma leitura a 

cada um dos contadores de forma a permitir uma correta e eficaz avaliação da realidade existente.  

Durante o período de Janeiro de 2012 a Julho de 2012, as leituras dos contadores foram realizadas 

trimestralmente, com a denominação de trimestre 1, trimestre 2, trimestre3. Após estas leituras foi 

realizada mais uma em Julho/Agosto de 2013 o que corresponde a uma leitura anual.  
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No âmbito desta tese, foram realizadas todas as leituras dos contadores que abastecem os espaços 

verdes da cidade de Évora, por parcela e por brigada. 

A carência de contadores em muitas parcelas impossibilita a contagem da água utilizada para o 

fornecimento da rega na totalidade dos espaços verdes (tabela 15). Em alguns casos, o 

abastecimento de água é feito através das bocas de incendio ou através ligações diretas da rede 

pública o que impede a sua contabilização e, consequentemente, o cálculo correto do custo. 

 

Tabela 15 - Parcelas com contadores de água, valores totais e valores da EEUE 

 
Nº parcelas Área (m2) 

Brigadas Espaços verdes 
total EEUE Espaços verdes 

total EEUE 

1- Centro histórico 13 9 86738,75 80481,71 

2- Zona Oeste 37 13 236677,2 197867,8 

3- Zona Sul 13 6 132804,8 71101,56 

4- Zona Este 41 16 145026,1 103045,9 

5- Brigada móvel (a) (a) (a) (a) 

6- Viveiro 0 0 0 0 

Total 104 44 601246,8 452496,97 
(a) já contabilizado nas outras brigadas 

 

Existe ainda outra forma de fornecimento de água para rega, como é o caso dos reservatórios de 

água. Não são mais que contentores de água móveis, utilizados maioritariamente para rega de 

árvores em caldeira. Estes reservatórios são abastecidos de água em parcelas aleatórias ou por 

outras formas de abastecimento já descritas, não existindo forma exata de contabilização deste 

consumo. Ainda assim, é possível fazer uma estimativa do número de reservatórios utilizados. Neste 

trabalho, este aspeto não foi tido em conta, o que origina que o valor de consumo de água 

apresentado seja inferior ao real.  

Outro condicionante na recolha de dados dos contadores foi o facto de alguns dos contadores 

localizados abastecerem não só a rega e limpeza dos espaços vedes, como também quiosques 

associados a estes, pelo que foi necessário efetuar a leitura dos contadores dos quiosques a fim de 

subtrair o valor dos mesmos ao contador original, diminuindo assim o cálculo de erro, já elevado.  

Outros fatores identificados no terreno foram as avarias dos contadores, detetadas durante a recolha 

das leituras, as ruturas de condutas, entre outras. Todas estas situações foram localizadas e 

registadas, e posteriormente tidas em conta, tanto na fase de cálculo como no tratamento de dados 

(tabela 16 e 17).  
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Tabela 16 - Resumo dos custos do consumo de água nos espaços verdes da cidade de Évora nos 

anos de 2011/2012 e 2012/2013 

  
2011-2012 2012-2013 

BRIGADA 

Área regada 
pelo total dos 
contadores 

Qdd. de 
água 

Custos Qdd. de 
água 

Custos 

por brigada por m2 por brigada por m2 

(m2) (m3) (€) (€/m2) (m3) (€) (€/m2) 

1- Centro histórico 86 738,75 61 258,12 41 312,48 0,476 52 024,34 35 085,21 0,404 

2- Zona Oeste 236 677,20 61 691,79 41 604,94 0,176 82 700,18 55 773,00 0,236 

3- Zona Sul 132 804,80 20 101,77 13 556,63 0,102 27 061,19 18 250,07 0,137 

4- Zona Este 145 026,10 65 640,84 44 268,18 0,305 65 219,83 43 984,25 0,303 

Total 601 246,85 208 692,52 140 742,2 0,265* 227 005,54 153 092,50 0,270* 
(*) valor médio das quatro brigadas 

Tabela 17 - Resumo dos custos do consumo de água da EEUE com contadores associados, 

comparativamente com as diferentes tipologias  

   2011-2012 2012-2013 

BRIGADA Tipologia 
Área regada pelos 

contadores existentes  Qdd. de água 
Custos 

Qdd. de água 
Custos 

total por m2 total por m2 

(m2) (m3) (€) (€/m2) (m3) (€) (€/m2) 

1 

EE1 58712,56 23875,38 16101,56 0,274 31160,33 21014,53 0,358 

EE2 - - - - - - - 

EE3 6368,86 9458,50 6378,81 1,002 8553,20 5768,28 0,906 

EE4 14495,52 24836,00 16749,40 1,155 7766,62 5237,81 0,361 

EE5 - - - - - - - 

EE6 904,77 0,00 0,00 0,000 423,97 285,93 0,316 

Total 80481,71 58169,88 39229,77 0,608* 47904,12 32306,54 0,485* 

2 

EE1 - - - - - - - 

EE2 - - - - - - - 

EE3 - - - - - - - 

EE4 - - - - - - - 

EE5 138138,51 19749,47 13319,04 0,096 35346,44 23837,64 0,173 

EE6 59729,33 215396,05 7899,30 0,132 24322,46 16403,07 0,275 

Total 197867,83 235145,52 21218,34 0,114* 59668,90 40240,71 0,224* 

3 

EE1 - - - - - - - 

EE2 - - - - - - - 

EE3 - - - - - - - 

EE4 - - - - - - - 

EE5 - - - - - - - 

EE6 71101,56 8632,57 5821,81 0,082 5406,48 3646,13 0,051 

Total 71101,56 8632,57 5821,81 0,082* 5406,48 3646,13 0,051* 

4 

EE1 12011,37 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 

EE2 32054,76 1473,70 993,86 0,031 3850,74 2596,94 0,081 

EE3 - - - - - - - 

EE4 - - - - - - - 

EE5 5656,32 1648,44 1111,71 0,197 0,00 0,00 0,00 

EE6 53323,49 9238,31 6230,32 0,117 17510,77 7052,83 0,132 

Total 103045,94 12360,45 8335,89 0,115* 21361,51 9649,77 0,053* 
(*) valor médio obtido 



44	  
	  

Com base na análise climatológica comparativa da cidade de Évora, descrita no Anexo V- Resumo 

climatológico da cidade de Évora, é possível assumir que o ano que servirá melhor este estudo é o 

ano de 2012/2013. Este ano é o que reúne mais coerência nos dados, quer em relação às condições 

climáticas verificadas no decorrer na segunda metade do ano de 2012 e na primeira metade do ano 

de 2013, quer nos valores calculados da quantidade de água utilizada.  

 

4.8.6. Reposição de material (vegetal e inerte)  
 

O cálculo do custo da reposição de vegetação e de material inerte estimado por parcela e por 

unidade de tempo está descrito na Equação 6. 

 

Equação 6 - Cálculo do custo água reposição de vegetação  

 

A designação atribuída a reposição de vegetação corresponde ao valor calculado de cada parcela, 

para a reposição da matéria orgânica corresponde ao valor calculado de compostagem por parcela, e 

para a reposição de equipamento corresponde ao valor calculado de equipamento por parcela, como 

por exemplo aspersores (sistema de rega). 

Todos os valores foram obtidos apartir de dados disponibilizados pela divisão DEVQA e são relativos 

aos anos de 2010 e 2011. Dados estes, analisados por brigada e sempre que possível por parcela.  

Os preços praticados para a venda ao público de material vegetal por parte da camara municipal são 

os mesmos desde 2003. Os preços das espécie arbóreas variam conforme a espécie, a altura em 

metros do caule (<1.0m, 1.0-2.0, >2.0m) e em vaso ou em raiz nua.  

 

De seguida apresenta-se a tabela 18, que faz a correspondência com o custo aproximado da 

reposição da vegetação no ano de 2011. Esta vegetação não é vendida ao público mas sim utilizada 

em espaços verdes da cidade de Évora. Desta forma, pretende-se compreender o custo que o 

município não gasta com entidades externas no fornecimento deste material, assegurando um 

comportamento autossustentável.  

 

Tabela 18 - Custo da Reposição de vegetação no ano de 2011 

 
Árvores Arbustos Herbáceas Trepadeiras Total 

Qdd. (unid) 806 922 4 448 1 6177 

Custo (euros) 15 623,10 € 3 401,98 € 4 377,10 € 0,98 € 23 403,16 € 

 

Reposição material  

(vegetal e inerte) 
= 

reposição 
de vegetação 

(nova+substituição) 

+ 
reposição 

da matéria orgânica 
+ 

reposição 
de equipamento 

(novo+substituição) 

(euros)  (euros)  (euros)  (euros) 
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O cálculo do custo do estrume e da terra tem como base o preço praticado pela Camara Municipal de 

Évora ao público durante o ano de 2011, sendo que o preço praticado é de 1,05euros+IVA por cada 

20Kg. Tal significa que o custo por Kg de estrume e de terra é de cerca 0,064575 por Kg sendo que o 

IVA atual é de 23%. Assim, o custo relativo ao estrume é calculado de acordo com a seguinte 

equação. 

Equação 7 - Cálculo do custo relativo ao estrume por Kg 

Compostagem = Saídas x Custo de venda ao público 

(euros)  (Kg)  (euros/Kg) 

 

O cálculo dos custos relativos à reposição de matéria orgânica estimado por parcela e por unidade de 

tempo está descrito na tabela 19. 

 
Tabela 19 - Cálculo dos custos relativos à Reposição de material orgânico - Compostagem (kg) no 

ano de 2011 

 

Entrada Saídas 

Custo Quantidade (Kg) Estrume Terra 

Ramos Relva Troncos 
Qdd.  Custo  Qdd. Custo  

(Kg) (euros) (Kg) (euros) (euros) 

Total 235 422 3 511 300 1 470 64 850 2 132,91 € 275 990 17 822,05 € 15 018,22 € 

 

Assim, e tendo em conta a equação 6, o custo relativo à reposição de vegetação e de material inerte 

por brigada no ano de 2011 é possível resumir na tabela 20.  

 

Tabela 20 - Cálculo do custo relativo à reposição de material (vegetal e inerte) no ano de 2011  

Brigadas Vegetação  Material orgânico  Equipamento  Totais das brigadas 

B1- Centro histórico 5 014,98 € 2 109,67 € 5 279,87 € 12 404,52 € 

B2- Zona Oeste 6 397,03 € 11 222,49 € 13 811,83 € 31 431,35 € 

B3- Zona Sul 5 557,80 € 1 607,92 € 6 257,42 € 13 423,14 € 

B4- Zona Este 4 826,00 € -    10 227,47 € 15 053,47 € 

B5- Brigada móvel -    71,68  3 291,98 € 3 363,66 € 

B6- Viveiro -    6,46  1 088,69 € 1 095,15 € 

Espaços de jogos e recreio -    -    836,61 € 836,61 € 

Total 21 795,81 € 15 018,22 € 40 793,87 € 77 607,90 € 
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4.8.7. A eficiência da aplicação  

 

O custo de manutenção foi calculado de acordo com a equação 8, como já foi referido anteriormente 

no capítulo 4.8. 

 

Equação 8 - Cálculo do custo de manutenção dos espaços verdes da cidade de Évora 

 

Com base em todos os valores obtidos no cálculo dos custos de manutenção nos subcapítulos 

anteriores foi possível construir a tabela 21. 

 

Tabela 21 - Custos totais de manutenção dos espaços verdes da cidade de Évora  

 
Mão-de-obra Maquinaria Combustível Água 

Reposição  

de material Total 

Brigadas 2010 2010 2011 2012 / 2013 2011 

B1- Centro histórico 202.052,50 € 31.795,32 € 3.047,26 € 35.085,21 € 12.404,52 € 284.384,81 € 

B2- Zona Oeste 252.383,20 € 61.634,37 € 3.986,26 € 55.773,00 € 31.431,35 € 405.208,18 € 

B3- Zona Sul 80.751,90 € 28.013,01 € 808,98 € 18.250,07 € 13.423,14 € 141.247,10 € 

B4- Zona Este 241.074,30 € 73.204,90 € 3.127,69 € 43.984,25 € 15.053,47 € 376.444,61 € 

B5- Brigada móvel 150.806,80 € 60.649,99 € 814,45 € (a) 3.363,66 € 215.634,90 € 

B6 - Viveiros (a) 89,69 € 92,67 € (a) 1.095,15 € 1.277,51 € 

Espaços de jogos e recreio (a) (a) (a) (a) 836,61 € 836,61 € 

Total 927.068,70 € 255.38,28 € 11.877,31 € 153.092,54 € 77.607,90 € 1.425.033,72 € 

(a) não contabilizado 
 

Assim, o custo total anual estimado para a manutenção dos espaços verdes da cidade de Évora, é de 

cerca de 1 425 033,72€, tendo em conta os indicadores utilizados e os valores disponibilizados. Ainda 

que o ano de referência entre os indicadores não seja coincidente mas esta circunstância permitiu 

diminuir o erro de cálculo, pois possibilitou maior reunião de dados, logo um valor de custos mais 

próximo da realidade. Os valores obtidos permitem-nos ainda estimar que o custo de manutenção por 

m2 é de cerca 0,49€/m2, tendo em conta que a superfície total dos espaços verde da cidade, cerca de 

2.909.178,46m2 (valor calculado e utilizado no ponto 4.1., deste trabalho).  

Se por outro lado considerarmos as diferentes brigadas é possível chegar ao valor de custo por 

brigada e por m2 (tabela 22).  

 

Custo de 
manutenção 

= Mão-de-obra + Maquinaria + Combustível + Água + 
Reposição de 

material 

(euros)  (euros)  (euros)  (euros)  (euros)  (euros) 
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Tabela 22 - Índices de custos de manutenção por brigada nos espaços verdes da cidade de Évora 

 
Área espaços 

verdes 

Custo 

Brigadas 
Total Preço por m2 

(m2) (euros) (euros/m2) 

B1- Centro histórico 185031,9 284.384,81 € 1,537 € 

B2- Zona Oeste 785146,3 405.208,18 € 0,516 € 

B3- Zona Sul 711947,1 141.247,10 € 0,198 € 

B4- Zona Este 1219856 376.444,61 € 0,309 € 

B5- Brigada móvel (b) 215.634,90 € - 

B6 - Viveiros 7197,2 1.277,51 € 0,178 € 

Total 2909178,46 1.424.197,11 € 0,548 €* 

(b) já contabilizada; (*) valor médio obtido 

 

O valor de custo de manutenção obtido por m2, para as áreas verdes da cidade de Évora, tal como é 

possível verificar na tabela anterior, varia consideravelmente entre cada brigada, sendo que a 

Brigada1 - Centro histórico, apresenta um valor mais elevado, cerca de 1,537 €/m2.  

O valor obtido para a média de custo de manutenção por brigada é de 0,548€/m2, valor próximo do 

valor obtido no cálculo de manutenção dos espaços verdes da cidade de Évora de 0,49€/m2. 

Considera-se também importante, o calculo os custos de manutenção relativos às parcelas 

pertencentes à EEUE (tabela 23).   

 

Tabela 23 - Custos total de manutenção da EEUE   

 
Mão-de-obra Maquinaria Combustível Água Reposição de 

material 
Total 

Brigadas 2010 2010 2011 2012/2013 2011 

B1- Centro 
histórico 155.292,10 € 11.902,25 € (a) 32.306,54 € (a) 199.500,89 € 

B2- Zona Oeste 104.625,00 € 17.751,25 € (a) 40.240,71 € (a) 162.616,96 € 

B3- Zona Sul 1.246,20 € 383,75 € (a) 3.646,13 € (a) 5.276,08 € 

B4- Zona Este (a) (a) (a) 9.649,77 € (a) 9.649,77 € 

B5- Brigada móvel 68.159,70 € 21.369,75 € (a) (a) (a) 89.529,45 € 

Total 329.323,00 € 51.407,00 € (a) 85.843,15 € (a) 466.573,15 € 

(a) não contabilizado 
 

Assim, pode-se concluir que o custo total estimado para a manutenção da EEUE, é de cerca de 

466.573,15 €, tendo em conta os indicadores utilizados e os valores disponibilizados. Os valores 
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obtidos permitem-nos ainda estimar que o custo de manutenção na EEUE por m2 é de cerca 

0,177€/m2, tendo em conta que a área da EEUE, cerca de 2.642.544,62 m2. Se por outro lado 

considerarmos as diferentes brigadas é possível chegar ao valor de custo por brigada e por m2 da 

EEUE (tabela 24).  

 

Tabela 24 - Índices de custos de manutenção por brigada na EEUE  

 

Área da  

EEUE 

Custo 

Brigadas 
Total preço por m2 

(m2) (euros) (euros/m2) 

B1- Centro histórico 125 365,00 199 500,9 €  1,591 € 

B2- Zona Oeste 726 142,77 16 2617,0 € 0,224 € 

B3- Zona Sul 676 577,87 5 276,1 € 0,008 € 

B4- Zona Este 1 114 459,02 9 649,8 € 0,009 € 

B5- Brigada móvel (b) 89 529,5 € - 

Total 2 642 544,62 466 573,1 € 0,458 €* 

(b) já contabilizada; (*) valor médio obtido 

 

Tal como é possível verificar na tabela 24, o valor de custo de manutenção obtido por m2, para as 

áreas pertencentes à EEUE, varia consideravelmente entre cada brigada, sendo que a Brigada1 - 

Centro histórico, apresenta um valor mais elevado, cerca de 1,59 €/m2, e a Brigada 3 – Zona Sul com 

o valor mais reduzido com cerca de 0,008 €/m2. 

O valor obtido para a média de custo de manutenção das áreas pertencentes à EEUE é de 

aproximadamente de 0,458€/m2, valor este inferior aos valores obtidos relativos aos espaços verdes 

em geral, como também ao valor calculado para os espaços verdes relativos a cada brigada, de 

0,49€/m2 e 0,548€/m2 respetivamente. 

Por outro lado, e com base nos dados disponibilizados é possível relacionar o custo de cada parcela 

com a tipologia de espaço da EEU da cidade de Évora, já descritas nesta tese no capítulo 4.3. A 

tabela 25 ilustra os custos de manutenção possíveis de calcular para cada parcela relativa a cada 

brigada. Deste modo, é possível relacionar o custo de manutenção por tipologia de espaço da EEUE.   

Aos valores obtidos está associado um erro considerável pelo facto de apenas serem contabilizadas 

43 parcelas pertencentes à EEUE. Este facto deve-se sobretudo à falta de especificação dos custos e 

práticas de manutenção da maioria das parcelas. Apenas a estas 43 parcelas foi possível relacionar 

custos de mão-de-obra, maquinaria, água, reposição de material. O custo relativo ao combustível não 

foi tido em conta pelo motivo deste valor não estar associado a nenhuma parcela em concreto mas 

sim à brigada. 
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Tabela 25 - Índices de custos totais por brigada e por tipologia da EEUE  

Brigada Tipologia 

Nº de 

parcelas 

identificadas 

Área Custo  Custo por m2 

(m2) (euros) (euros/m2) 

Brigada 1 

EE1 3 58 712,6 148 357,2€ 2,527€ 

EE2 1 8 072,5 345,7€ 0,043€ 

EE3 3 11 355,8 18 354,8€ 1,616€ 

EE4 3 12 818,6 12 852,3€ 1,003€ 

 Total 10 90 959,5 17 9910,0€ 1,297€* 

Brigada 2  

EE2 1 45 164,1 2 174,8€ 0,048€ 

EE5 5 72 079,0 17 592,3€ 0,244€ 

EE6 9 104 278,1 39 781,0€ 0,381€ 

 Total 15 221 521,2  59 548,1€ 0,225€* 

Brigada 3  

EE2 1 20 644,8 15 137,9€ 0,733€ 

EE5 2 24 305,9 21 079,7€ 0,867€ 

EE6 14 180 687,4 11 572,8€ 0,064€ 

 Total 17 225 638,1  47 790,4€ 0,555€* 

Brigada 4 
EE6 1 6 914,7 1 660,9€ 0,240€ 

Total 1 6 914,7 1 660,9€ 0,240€* 

(*)	  valor	  médio	  obtido 

Assim sendo e com base na tabela 25 é possível verificar que a tipologia EE1 relativa à brigada 1, e 

único valor calculado para esta tipologia de espaço, apresenta-se como o custo máximo de 

manutenção cerca de 2,53 €/m2. Por outro lado o custo médio obtido mais baixo é da tipologia EE2 da 

mesma brigada, 0,043 €/m2,este facto pode ser devido á inexistência de valores relativos aos custos 

de manutenção dos parques infantis. A demonstrar esta possibilidade são os valores obtidos também 

por esta tipologia mas das outras brigadas (Tipologia EE2: na brigada1: 0,043€/m2; na brigada2: 

0,048€/m2; na brigada3: 0,733€/m2).   

Raciocínios similares podem facilitar a compreensão e definir estratégias de manutenção para as 

diferentes tipologias de espaços. 

A tabela 26 não só resume os custos de manutenção associados aos espaços verdes da cidade de 

Évora por área; por brigada individualmente; e por média das brigadas, como também, todos estes 

fatores relativos à EEUE. 
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Tabela 26 – Resumo dos índices custos de manutenção por brigada dos espaços verdes e da EEUE  

 Espaços verdes EEUE 

Custos relativos (euros/m2) (euros/m2) 

Área total 0,490 € 0,177 € 

Média do total das brigadas 0,548 € 0,458 € 

Média 

Brigada 1 1,54 € 1,30 € 

Brigada 2 0,52 € 0,23 € 

Brigada 3 0,20 € 0,56 € 

Brigada 4 0,31 € 0,24 € 

 

Após o cálculo do custo de manutenção real por m2/ano, considera-se importante uma reflexão sobre 

eventuais alterações às práticas de intervenção, por forma a tornar o custo de manutenção inferior ao 

atual, sem pôr em causa a sua qualidade. Com este trabalho, pretende-se apontar para práticas a 

aplicar na área de intervenção, que, sem aumentar os custos, melhorem a qualidade dos espaços 

verdes.  
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5. EXEMPLO PRATICO - JARDIM PÚBLICO 

 

O objetivo deste capítulo é enumerar um conjunto de práticas possíveis de manutenção de forma a 

diminuir o custo da mesma em cada parcela da EEUE. Para isso foi escolhida uma parcela da EEUE 

que servisse de amostra e que permitisse ilustrar algumas das possíveis situações, o Jardim Público. 

Recorrendo a uma das parcelas mais emblemáticas da cidade, é possível fazer uma relação entre o 

lugar e os custos de manutenção, calculado no capítulo anterior. Esta relação permite apontar 

práticas e soluções a aplicar na área de intervenção, sem aumentar os custos e melhorando a 

qualidade do espaço. 

Para efeitos deste trabalho considerou-se que o Jardim Público compreende três zonas distintas, 

nomeadamente, o Jardim, o Parque Infantil Almeida Margiochi e a Mata do Jardim Público.  

Este facto surge pela verificação no local de características bastante diferentes, quer no que diz 

respeito aos usos dos espaços, quer às funções do mesmo, bem como no que diz respeito à 

manutenção necessária. Assim sendo, optou-se por subdividir o Jardim Publico em três áreas 

distintas, ao contrário do que consta na EEUE em vigor, visível na figura 2. 

 

Figura 2 - Divisão do Jardim Público em três 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando que a designação, a partir deste momento neste trabalho será de: parcela 1 - Jardim 

Público; parcela 2 - Parque Infantil Almeida Margiochi; parcela 3 - Mata do Jardim Público (tabela 27). 

 

Tabela 27 - Divisão das áreas do Jardim Público  

Nº da 

parcela 
Designação Tipologia Categoria de espaço 

Área 

(m2) 

1 Jardim EE1 Parques Urbanos 24299,74 

3 
Parque Infantil Almeida 

Margiochi 
EE2 

Espaços verdes associados a 

equipamentos 
15787,79 

2 Mata do Jardim Pública EE1 Parques Urbanos 18625,03 

 

 

  

3 2 

1 
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5.1. O Jardim Público  

 

O Jardim Público pertence à EEUE e corresponde à classe de espaço de áreas verdes de recreio e 

lazer com a tipologia EE1 – Parques urbanos, já descritos anteriormente neste trabalho no capítulo 

4.3. O que significa que é um espaço que se destina predominantemente ao recreio e lazer da 

população, caracterizado por uma localização próxima do centro da cidade, permitindo o uso diário ou 

semanal aos utentes, com predominância de elementos naturais dispostos em equilíbrio com os 

inertes, com funções ecológicas, estéticas e de estadia e lazer. 

Em relação à sua manutenção, quem está a cargo da mesma é a brigada 1 – Centro histórico.  

Outra informação adicional é o facto da área com a denominação Jardim Público pertence à parcela a 

que está atribuído o nº 1.  

 

5.1.1. A história e o projeto   

 

O Jardim Público foi construído entre 1863 e 1867 por iniciativa municipal nos terrenos que outrora 

serviam de horta real do palácio D. Manuel e do Convento de São Francisco. 

Foi projetado pelo arquiteto-cenógrafo italiano José Cinatti (1808-1879) que também dirigiu os 

trabalhos de arqueologia e jardinagem. A sua conceção corresponde à concretização do ideal 

romântico dos jardins do século XIX e à função de espaço social para as elites e classes em 

ascensão.  

O Jardim público tem uma área de aproximadamente de 2,5 hectares, sendo um conjunto 

densamente arborizado especialmente com espécies exóticas. 

Apresenta as características dos jardins da época, o traçado “orgânico”, o conjunto de elementos 

ornamentais, o gosto pela vegetação exótica e a evocação do tempo passado através da presença 

das “ruínas fingidas” (fotografia 14 e 15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 14 – Jardim Público - 
vegetação existente 

 (Parcela 1)  

Fotografia 15 – Jardim Público - 
“ruínas fingidas” 

 (Parcela 1)  
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O Palácio D. Manuel que ai se encontra, considerado Monumento Nacional e datado do século XVI  é 

provavelmente o remanescente arquitetónico da conhecida Galeria das Damas do Palácio Real.  

As Ruinas fingidas são uma construção cenográfica de inspiração romântica projetada por José 

Cinatti. Na sua conceção foram utilizados materiais arquitetónicos provenientes das ruínas de vários 

monumentos civis e religiosos da cidade. 

 
 

 

 

Foram especialmente utilizados elementos de janelas geminadas de estilo manuelino-mudéjar, talvez 

por elas traduzirem o imaginário romântico associado à contemplação e nostalgia da época dos 

descobrimentos portugueses, e em particular o reinado de D. Manuel I. 

As Ruínas Fingidas, integradas numa torre e troço da muralha medieval (séc. XIV) e próximas do 

Palácio de D. Manuel (séc. XVI), faziam parte integrante da conceção geral do Jardim Público, 

também ele desenhado por Cinatti como espaço de passeio, deleite e contemplação bucólica, próprio 

do ideário “progressista” de finais da segunda metade do séc. XIX.  

O Coreto foi construído em 1887, sendo um elemento indispensável nos jardins desta época. Durante 

muitas décadas  foram frequentes os concertos musicais. 

 

5.1.2. A manutenção 

 

Com base nos valores registados e na análise dos mesmos, é possível estimar os custos de 

manutenção do Jardim Público, como demonstra a tabela 28. 

Com base nos valores calculados, é possível efetuar a seguinte analise dos resultados: o custo de 

manutenção por m2 para a parcela 1 é bastante elevado, quando comparado com os valores médios 

obtidos para as brigadas 1 e 5, em relação às áreas pertencentes à EEUE e às áreas totais das 

brigadas.  

 

  

Fotografia 16 – Jardim Público  
(Parcela 1) 
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Tabela 28 - Custos gerais das brigadas responsáveis e custos disponibilizados relativos à 

parcela 1 

   
Área Mão-de-obra Maquinaria Combustível Água 

Reposição 
de material 

Total 

   
(m2) (euros) (euros) (euros) (euros) (euros) (euros) 

Espaços 

verdes da 

cidade de 

Évora 

Brigada 

1 

Custo  185.031,9 113.830,32 € 13.026,49 € 3.047,26 € 35.085,21 € - 164.989,28 € 

Custo 

por m2 
- 0,615 € 0,070 € 0,016 € 0,27 €* - 0,97 € 

Brigada 

5 

Custo  8115.967,7 25.883,66 € 14.777,84 € 814,45 € (a) 4.673,24 € 46.149,19 € 

Custo 

por m2 
- 0,003 € 0,002 € 0,000 € (a) 0,001 € 0,01 € 

Média - 0,309 € 0,036 € 0,008 € 0,27 € 0,001 € 0,62 € 

EEUE 

Brigada 

1 

Custo  125.365 83.105,39 € 11.902,25 € - 32.306,54 € - 127.314,18 € 

Custo 

por m2 
- 0,663 € 0,095 € - 0,485 €* - 1,24 € 

Brigada 

5 

Custo  164.344,72 - 3.974,49 € - (a) - 3.974,49 € 

Custo 

por m2 
- - 0,024 € - (a) - 0,02 € 

Média - - 0,060 € - 0,485 € - 0,55 € 

Parcela 1 

Custo  24.299,74 42.317,94 € 1.647,71 € - 7.887,48 € 2.594,16 € 54.447,29 € 

Custo 

por m2 
- 1,741 € 0,068 € - 0,325 € 0,107 € 2,24 € 

(a) contabilizado na brigada1; (*) valor médio 

 

Para obter um valor fiável de ser comparado com o valor calculado de custo de manutenção por m2 

nesta parcela foi necessário calcular a média dos custos de manutenção das brigadas 1 e 5, pois esta 

parcela usufrui de manutenção de ambas as brigadas (brigada 1 – áreas verdes, brigada 5 – 

manutenção de fontes e infraestruturas existentes). 

O resultado obtido para a média de custo de manutenção é de cerca de 2,24€/m2, valor este bastante 

elevado comparando com as média obtidas para as áreas pertencentes à EEUE e para os espaços 

verdes totais, cerca de 0,458€/m2 e 0,49€/m2, respetivamente. Este resultado, evidencia os cuidados 

usados na manutenção deste espaço. 

Com base na tabela 28, o custo de manutenção por m2 da parcela 1, é significativamente mais 

elevado do que o esperado, principalmente devido a dois indicadores: o de custo de mão-de-obra e 

de reposição de material.  
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5.1.3. A proposta   

 

No Jardim público é possível enumerar diversos problemas existentes, sendo alguns deles (fotografia 

17): 

a) Existência de rega manual ou semi-automática, aumentado muito o custo associado à 

manutenção, principalmente na categoria mão-de-obra (fotografias A e B) 

b) Degradação do pavimento em algumas áreas (fotografia C) 

c) Erosão do solo em áreas específicas (fotografia D) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A resolução dos três problemas identificados, só seria possível resolução caso se implementasse um 

sistema de rega automática. 

As contrapartidas seriam uma maior uniformidade na rega que originaria menor desperdício de água 

(problema a); menor degradação dos pavimentos (problema b); menor erosão do solo (problema c). 

Por outro lado existiria uma maior disponibilidade de mão-de-obra para outras atividades.  

As desvantagens seria o custo de implantação inicial da rega automática. 

Com base nos valores disponibilizados para o ano de 2011 o custo da rega automática e de rega 

manual foram os apresentados na tabela seguinte. 

 

Tabela 29 - Custo relativos à rega automática e manual durante o ano de 2011 

(dados cedidos pelo método de OBM) 

Tipo de rega Mão-de-obra Material Máquina Total 

Rega automática 2.415,05 € 5.633,60 € 3.035,31 € 11.083,96 € 

Rega manual 26.837,33 € 56,63 € 1.937,37 € 28.831,33 € 

 

B A 

D C 

Fotografia 17 – Jardim Público - Identificação de problemas encontrados  
(Parcela 1) 

Parcela 1 (Brigada 1)  
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Deste modo, é possível comparar os custos destes dois métodos de rega e concluir que o 

investimento inicial seria rapidamente recuperado.  

 

5.2. O Parque Infantil Almeida Margiochi   

 

O Parque Infantil Almeida Margiochi é uma parcela com mais de 1,5 hectares e pertence à EEUE, 

correspondendo à classe de espaço de áreas verdes de recreio e lazer com a tipologia EE2 –

Espaços verdes associados a equipamento, já descritos anteriormente neste trabalho no capitulo 4.3. 

O que significa que é um espaço de uso diário ou semanal pelos utilizadores, encontrando-se dotado 

de equipamento infantil e de uma área para desporto ao ar livre. É uma área preferencialmente 

revestida por vegetação, que engloba percursos pedestres, formais e informais (fotografias 18 a 21). 

Em relação à sua manutenção quem está a cargo da mesma é a brigada 1 – Centro histórico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fotografia 19 – Parque Infantil Almeida 
Margiochi - mobiliário e estuaria  

(Parcela 2) 

Fotografia 18 – Parque Infantil Almeida 
Margiochi - equipamento infantil  

(Parcela 2) 

Fotografia 21 – Parque Infantil Almeida 
Margiochi - percursos 

(Parcela 2) 

Fotografia 20 – Parque Infantil Almeida 
Margiochi - fonte  

(Parcela 2) 
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5.2.1. A manutenção 

 

Com base nos valores registados e na análise dos mesmos é possível estimar os custos de 

manutenção do Parque Infantil Almeida Margiochi, como demonstra a tabela 30. 

Tabela 30 - Custos gerais das brigadas responsáveis e custos disponibilizados relativos à 

parcela 2 

   
Área Mão-de-obra Maquinaria Combustível Água 

Reposição 
de material 

Total 

   
(m2) (euros) (euros) (euros) (euros) (euros) (euros) 

Espaços  

verdes  

da  

cidade  

de  

Évora 

Brigada 
1 

Custo  185031,9 113.830,32 € 13.026,49 € 3.047,26 € 35.085,21€ - 164.989,28 € 

Custo 
por m2 - 0,615 € 0,070 € 0,016 € 0,27 €* - 0,70 € 

Brigada 
5 

Custo  8115967,7 25.883,66 € 14.777,84 € 814,45 € (a) 4.673,24 € 46.149,19 € 

Custo 
por m2 - 0,003 € 0,002 € 0,000 € (a) 0,001 € 0,01 € 

Média - 0,309 € 0,036 € 0,008 € 0,27 € 0,001 € 0,62 € 

EEUE 

Brigada 
1 

Custo  125365 83.105,39 € 11.902,25 € - 32.306,54 € - 127.314,18 € 

Custo 
por m2 - 0,663 € 0,095 € - 0,485 €* - 0,76 € 

Brigada 
5 

Custo  164344,7 - 3.974,49 € - (a) - 3.974,49 € 

Custo 
por m2 - - 0,024 € - (a) - 0,02 € 

Média - - 0,060 € - 0,485 € - 0,55 € 

Parcela 2 

Custo  15787,7 14.035,95 € 1.344,67 € - 1.3092,36 € 1.855,96 € 30.328,94 € 

Custo 
por m2 - 0,889 € 0,085 € - 0,829 € 0,118 € 1,92 € 

 

Com base nos valores calculados, o custo de manutenção por m2 para a parcela 2 é bastante elevado 

comparativamente aos valores médios obtidos para as brigada 1 e brigada 5, relativos às áreas 

pertencentes à EEUE e às áreas totais das brigadas.  

Para obter um valor fiável de ser comparado com o valor calculado de custo de manutenção por m2 

nesta parcela foi necessário, tal como efetuado na parcela 1, calcular a média dos custos de 

manutenção das brigadas 1 e 5, pois esta parcela usufrui de manutenção de ambas as brigadas 

(brigada 1 – áreas verdes, brigada 5 – manutenção de fontes e infraestruturas existentes). 

Existe um outro fator não contabilizado nesta parcela, o custo inerente á manutenção dos 

equipamentos infantis aqui existentes. Seria importante determinar qual a parte deste valor gasto 

nesta parcela, já que só desta forma seria possível comparar o custo do indicador “reposição do 
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equipamento” corretamente, bem como comparar este valor com os restantes parques infantis 

existentes na cidade de Évora. 

O resultado obtido para a média de custo de manutenção é de cerca de 1,92€/m2, valor este bastante 

elevado comparando com as média obtidas para as áreas pertencentes à EEUE e para os espaços 

verdes totais, cerca de 0,458€/m2 e 0,49€/m2, respetivamente. Este resultado, evidencia os cuidados 

usados na manutenção deste espaço. 

Este resultado, no nosso entender, evidência a homogeneidade com que os espaços dentro do centro 

histórico são mantidos.  

Com base na tabela 30, o custo de manutenção por m2 da parcela 2, é significativamente mais 

elevado do que o esperado, fato este que é devido aos indicadores de custo de mão-de-obra, 

consumo de água e reposição de material.  

 

5.2.2. A proposta 

 

No Parque Infantil Almeida Margiochi é possível enumerar alguns problemas existentes, 

nomeadamente: 

a) Equipamento infantil vandalizado ou degradado 

b) Existência de zonas de relvado em mau estado de conservação 

c) Erosão do solo o que leva a uma degradação dos caminhos  

 

As causas dos problemas apresentados variam entre o vandalismo tanto do material infantil como dos 

sistemas de rega, como também na existência de rutura de condutas de água. A destruição dos 

sistemas de rega não só origina destruição de grande parte da vegetação implantada, 

nomeadamente relvado e árvores, como também promove, nas zonas encharcadas, a destruição do 

pavimento. Claro está, que esta situação é de todo evitável. Estes factos não só aumentam 

consideravelmente o consumo de água como também a mão-de-obra  

A resolução dos problemas identificados seria possível caso a população tomasse consciência da 

importância deste espaço verde para a população residente. A resolução passaria pela sensibilização 

da população para a importância dos espaços verde e da EEUE, pois consideramos o vandalismo a 

principal causa desta situação. 

 

5.3. A Mata do Jardim Público 

 

A Mata do Jardim Público pertence à EEUE, correspondendo à classe de espaço de áreas verdes de 

recreio e lazer com a tipologia EE1 – Parques urbanos, já descritos anteriormente neste trabalho no 

capitulo 4.3. É um espaço com quase 2 hectares que se destina predominantemente ao recreio e 

lazer da população e que é caracterizado por uma localização próxima do centro da cidade, 

permitindo o uso diário ou semanal aos utentes, com predominância de elementos naturais dispostos 

em equilíbrio com os inertes, com funções ecológicas, estéticas e de estadia e lazer (fotografia 22).  
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5.3.1. A manutenção 

 
Em relação à manutenção da parcela 3 a brigada responsável é a Brigada 1 - Centro Histórico. Para 

a parcela Mata do Jardim Público não existem dados específicos, logo não existem custos próprios, 

pelo que não é possível comparar valores e apresentar a análise de resultados.  

Seria importante iniciar um programa anual de monitorização para que durante os próximos anos os 

resultados pretendidos fossem obtidos e consequentemente analisados.  

 

5.3.2. A proposta 
 

Mesmo sem dados referentes à manutenção, e consequentemente, sem um valor relativo ao custo de 

manutenção por m2 específica da parcela 3, foi possível constatar alguns problemas de manutenção 

existentes, nomeadamente (fotografia 23):  

a) Erosão do solo em áreas específicas, por falta de cobertura do solo  

b) Erosão do solo o que leva a uma degradação dos caminhos 

c) Vandalismo do mobiliário existente 

 
 

 

A resolução do problema identificado seria possível implementando-se coberto vegetal no solo nas 

zonas mais críticas, coberto este com vegetação rasteira de baixa manutenção, nomeadamente em 

relação à mão de obra e consumo de água, como é o caso das espécies autóctones ou bem 

adaptadas, sendo um exemplo disso a trepadeira Hedera helix. 

Fotografia 22 – Mata do Jardim público 
(Parcela 3) 

Fotografia 23 – Mata do Jardim público - percursos  
(Parcela 3) 
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Por outro lado, a utilização de materiais permeáveis ou semi-permeáveis nos caminhos existentes 

permitiria uma diminuição na erosão do solo e tornaria este espaço acessível a todos os utilizadores. 

 

5.4. Análise do exemplo prático 

O trabalho de campo realizado permitiu, para além da recolha de informação para caracterização das 

parcelas, constatar alguns aspetos importantes de referir e cuja alteração possibilitaria alterações por 

forma a melhorar a qualidade de vida na cidade, bem como controlar ou até mesmo diminuir alguns 

custos de manutenção dos espaços verdes como por exemplo: 

- A carência de contadores em muitas parcelas impossibilita a contagem da água utilizada para o 

fornecimento da rega nos diferentes espaços. 

 - Em áreas com relativa dimensão, a distribuição da água para rega é realizada manualmente o que 

aumenta em muito o seu consumo.  

- Em muitas parcelas a distribuição é feita por aspersores em detrimento do sistema de gota-a-gota, 

sistema que permitiria a diminuição do consumo de água para rega.  

- A falta de leitura dos contadores existentes nas parcelas (no passado) fez com que os resultados 

apresentados fossem apenas relativos aos anos 2011 a 2013, faltando estabelecer um termo de 

comparação com anos mais ou menos chuvosos. Este facto determina que seja necessário estimar 

os custos em relação à quantidade de água utilizada na rega e limpeza das parcelas e áreas verdes 

da cidade de Évora. 

- A falta da quantificação, e consequente falta de custos relativos aos consumos do combustível 

(gasóleo) por parte das brigadas, dificulta o cálculo dos referidos custos. 

- Situações de erosão do pavimento ou no solo. 

- O vandalismo praticado, de uma forma geral, contra os espaços verdes, nomeadamente: destruição 

de sistemas de rega, grafitis no mobiliário urbano e/ou nos parques infantis ou desportivos.  

O levantamento e situação dos espaços públicos adquirem uma utilidade fundamental. Outro fator 

importante é a uniformização dos diferentes parâmetros de avaliação a efetuar, proporcionando 

melhores relações de comparação. Este método possibilita a sua utilização pelos diversos serviços, 

nomeadamente aqueles com competências na área do planeamento, da manutenção e da 

conservação dos espaços. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A cidade representa a apropriação de um determinado território onde se instalam múltiplos sistemas 

justapostos entre si para possibilitar a vida em comunidade. As cidades têm presenciado grandes 

alterações ao nível da ocupação do território, porém nem sempre positivas ou vantajosas.  

A ausência de espaços verdes fomenta um enorme gasto para atingir o conforto desejado, levando 

inclusivamente ao consumo de recursos não renováveis. Há que alterar esta linha de ação, promover 

o conforto urbano em conformidade com as boas regras de uso do solo, e sempre que possível, 

potenciar os recursos existentes. É a partir desta base que se deve assumir a abordagem de 

intervenção nos espaços urbanos. A intervenção, na escala da cidade, deve atender à regeneração 

dos recursos naturais e integração dos elementos da paisagem, garantir a qualidade estética e cénica 

do lugar, procurar novas e diferentes ambiências, estruturalmente integradas, assegurando espaços 

abertos que valorizem a cidade no seu todo, e que ordenem a cidade em relação ao Homem e para o 

Homem.  

Atendendo a estes princípios, importa que o território urbano disponha da permeabilidade necessária 

para aí se constituir um sistema contínuo de ocorrências naturais - continuum naturale e, através da 

correta implementação da estrutura ecológica, que potenciando os recursos existentes, salvaguarde a 

necessária articulação e sobreposição dos diferentes sistemas/planos que constituem a vida na 

cidade – ecológico, edificado, mobilidade, cultural, histórico, social e económico e concilie a 

funcionalidade das estruturas permanentes com a flexibilidade de uso imprescindível na cidade de 

hoje, em permanente transformação.  

Assim, para um correta gestão dos espaços verdes urbanos consideram-se essenciais quatro fases, 

que se repetem sucessivamente, num processo constante de renovação: Planeamento, 

Implementação, Monitorização e Avaliação. 

Tendo em conta estas quatro fases, foram definidas medidas orientadoras a aplicar. Alguns exemplos 

disso são: 

- Utilizar materiais permeáveis ou semi-permeáveis nos caminhos, permitindo uma diminuição na 

impermeabilização do solo e consequente redução da erosão do solo;  

- Recorrer a fontes de energia renováveis para iluminação dos espaços verdes; 

- Abastecer a rega com água proveniente da recolha de águas pluviais e o armazenamento da 

mesma em lagos artificiais.  

Este trabalho constitui ainda uma abordagem à gestão e manutenção dos espaços verdes da cidade 

de Évora, bem como às áreas inseridas na Estrutura Ecológica Urbana (EEUE) numa perspetiva de 

desenvolvimento sustentável.  

A caraterização efetuada permitiu-nos conhecer o atual estado dos espaços verdes da cidade, bem 

como verificar a heterogeneidade do território abrangido. A EEUE é formada por 89 polígonos 

subdivididos em 214 parcelas por forma a constituir unidades mais homogéneas.  

A observação no terreno permitiu detetar aspetos que podem conduzir a uma menos eficiente e mais 

dispendiosa manutenção dos espaços verdes. É exemplo disso a utilização de técnicas de 
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distribuição de água para rega desadequadas ao tamanho e tipo de parcela, tornando o consumo 

maior do que o necessário. 

Foram ainda detetadas situações que colocam em causa a qualidade do espaço, tais como a erosão 

do pavimento e do solo, vandalismo sob a forma de destruição de sistemas de rega e grafitis no 

mobiliário urbano.  

Para uma monitorização eficaz é indispensável que se proceda à recolha de dados de forma 

sistemática e periódica. Tendo em conta este aspeto, foram definidos indicadores (mão-de-obra, 

maquinaria, combustível, água e reposição de material), relativamente aos quais deverá ser feito o 

registo de acordo com o Programa Anual de Monitorização elaborado. 

Os pontos críticos na recolha de dados foram: 

- A carência de contadores de água em muitas parcelas, o que impossibilita a contagem da água 

utilizada para o fornecimento da rega nos diferentes espaços; 

- A falta da quantificação do consumo de combustível (gasolina) por parte das brigadas. 

Foram ainda calculados, valores estimados dos custos de manutenção dos espaços verdes 

calculados a partir do somatório de indicadores já referidos.  

O valor calculado para a média de custo de manutenção das áreas pertencentes à EEUE é de 

0,46€/m2, valor este não muito diferente do valor obtido no cálculo para os espaços verdes da cidade 

em geral, de cerca de 0,55€/m2. 

Os valores obtidos neste trabalho permitem ainda explorar diferentes abordagens no que diz respeito 

aos custos de manutenção dos espaços verdes tais como o custo de manutenção real por m2/ano, o 

custo de manutenção por brigada ou o custo por tipologia de espaço da EEUE.   

No âmbito do presente trabalho são ainda propostas possíveis alterações às práticas de intervenção, 

que visam diminuir os custos apresentados. Estas propostas incidem apenas na área afeta ao Jardim 

Público da cidade de Évora, uma vez que relativamente a este espaço foram disponibilizados os 

dados necessários para o cálculo dos custos e por ser um dos espaços verdes da cidade mais 

emblemático. Foi ainda subdividido este espaço em três, designadamente Jardim Público, Parque 

Infantil Almeida Margiochi e Mata do Jardim Público  

O levantamento dos custos de cada parcela e a posterior compilação, por exemplo numa base de 

dados, adquirem uma utilidade fundamental para se conhecer a quantidade, a localização e a 

situação dos espaços públicos, na medida em que universaliza os parâmetros das avaliações a 

efetuar, propiciando melhores relações de comparação. Este método possibilita a sua utilização pelos 

diversos serviços, nomeadamente aqueles com competências na área do planeamento, da 

manutenção e da conservação dos espaços.  

Nesta matéria é de realçar que em sede de elaboração de projetos de espaços verdes, seria de todo 

vantajoso considerar não apenas os custos relativos à construção mas também os que reportam à 

sua manutenção.  

Este trabalho, não esgota este assunto, mas contribui para o reconhecimento de uma constante 

necessidade de atualização, monitorização, avaliação e adaptação de práticas e ações, com o intuito 

de aperfeiçoar procedimentos e assegurar uma gestão e manutenção de espaços públicos de forma 

sustentável e equilibrada.  
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Desta forma, a aplicação criada no âmbito deste trabalho pode e deve ser melhorada, sobretudo sob 

o ponto de vista da sua aplicabilidade e eficácia. 

Esta informação e a sua veiculação contribuirão decerto para que no futuro próximo a gestão e 

manutenção de espaços desta natureza resulte num procedimento articulado, capaz de responder às 

necessidades de limitação e poupança orçamental, sem pôr em causa o usufruto dos espaços e a 

integração destes na malha urbana da cidade. 

Neste contexto este trabalho sugere novas abordagens de manutenção dos espaços verdes urbanos. 

Um exemplo disso seria a criação de uma taxa sobre as dormidas nos hotéis e pensões do centro 

histórico de Évora, à semelhança do que acontece em cidades como Roma, revertendo essa taxa 

para os custos associados à requalificação e manutenção dos espaços verdes do centro histórico, já 

que, não só são os que representam o maior custo de manutenção por m2 como também são os 

espaços verdes mais emblemáticos da cidade. 

 

 

 

 

 

  



64	  
	  

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Alberti, M., Marzluff, J., Shulenberger, E., Bradley, G., Ryan, C., Zumbrunnen, C., 2003, Integrating 

Humans into Ecology: Opportunities and Challenges for Studying Urban Ecosystems. BioScience 

December 2003, Vol. 53 

Brízida, A. P., 2010, Elaboração de um protótipo de caderno de encargos de manutenção de espaços 

verdes, Dissertação para obtenção do grau de mestre, Instituto Superior de Agronomia, Universidade 

Técnica de Lisboa 

Cabral, F. C & Teles, 2005, G.R. A Árvore em Portugal, 2ª edição, Lisboa Assírio e Alvim  

Cabral, F. C., 1980, O “Continuum Naturale” e a Conservação da Natureza, Comunicação no 

seminário “Conservação da Natureza”, Lisboa: Serviços de Estudos do Ambiente  

Cabral, F. C., 2003, Fundamentos da Arquitetura Paisagista, 2ª Edição, Instituto da Conservação da 

Natureza, Lisboa  

Cullen, G., 1971, Paisagem Urbana. Edição 70, Lisboa 

Falcón, A., 2007, Espacios verdes para una ciudad sostenible – planificación, proyecto, 

mantenimiento e gestión, Editorial Gustavo Gili, SL 

Gomes, M. J., 1997, Planeamento e manutenção de árvores de arruamento – estudo para Santo 

Amaro de Oeiras, Relatório de trabalho de fim de curso de Arquitectura Paisagista, Instituto Superior 

de Agronomia, Universidade Técnica de Lisboa    

Lousan, J. C., 1996, Estudos sobre Manutenção de Espaços verdes. Abordagem aos Jardins do 

Palácio de Estói em Faro, Relatório de trabalho de fim de Curso de Arquitectura Paisagista, Instituto 

Superior de Agronomia, Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa 

Magalhães, M. R., 1992, Estrutura Verde Urbana: conceitos, normativa e aplicação à zona periurbana 

de Lisboa, ISA, Lisboa 

Magalhães, M. R., 1994, Paisagem Urbana e Interface Urbano Rural Paisagem, DGOTDU, Lisboa  

Magalhães, M. R., 2001, A Arquitectura Paisagista – Morfologia e Complexidade. Editorial Estampa, 

Lisboa 

Magalhães, M. R., 2013, Estrutura Ecológica Nacional, Uma Proposta de Delimitação e 

Regulamentação, Centro de Estudos de Arquitectura Paisagista “Professor Caldeira Cabral” 

Magalhães, M. R., e Telles G. R., 1995, Plano Verde do Concelho do Seixal, 1ª fase, ISA, Lisboa 



65	  
	  

Magalhães, M.R., e Telles G. R., 1996, Plano Verde do Concelho do Seixal, 2ª fase: Área nascente, 

ISA, Lisboa 

Magalhães M, Abreu M, Lousã M, Cortez N, 2007, Estrutura Ecológica da Paisagem: conceitos e 

delimitação – escalas regional e municipal. Centro de Estudos de Arquitectura Paisagista – “Prof. 

Caldeira Cabral”; Instituto Superior de Agronomia – Universidade Técnica de Lisboa. ISApress, 

Lisboa. 

Pozzana, M., 1996, Giardini Storici – Prinicpi e tecniche della Conservazione, Alinea Editrice s.r.l., 

Firenze 

Ribeiro, T., 1994, O Jardim Comum Europeu – Novos desafios ambientais, Grupo de Sesimbra, 

Quetzal Editores, F.L.A.D., Lisboa 

Ribeiro, T.,1997, Plano Verde de Lisboa, Edições Colibri, Lisboa 

Silva, J., 2011, Planos de Gestão de rega em projecto de Arquitectura Paisagista, Dissertação para 

obtenção do grau de mestre, Instituto Superior de Agronomia, Universidade Técnica de Lisboa 

Williams, Colin & Millington, Andrew (2004). The diverse and contested meanings of sustainable 

development. The Geographical Journal 170 

Wright, T. W. J., 1982,Large Gardens and Parks - Maintenance, Management and Design, Granada 

 

Legislação consultada: 

Lei de Bases do Ambiente - Lei 11/87 de 7 de Abril alterada pela Lei 13/2002 de 19 de Fevereiro. 

Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial - Decreto-Lei 380/99 de 22 de Setembro, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro.  

Plano Diretor Municipal de Évora, 1ª revisão, Diário da República, Regulamento 47/2008, de 25 de 

Janeiro.  

Plano de Urbanização de Évora – Alteração publicada na 2ª Série do Diário da República nº107 de 2 

de Junho de 2011, através do Aviso nº 12113.  

 

Sites consultados em Janeiro de 2014: 

https://www.ipma.pt/pt/ 

https://www.cm-evora.pt/ 

https://epic-webgis-portugal.isa.utl.pt  



66	  
	  

8. ANEXOS 

 

Anexo I – Programa Anual de Monitorização  

Anexo II - Programa Anual de Manutenção – Plantações, Sementeiras e Rega 

Anexo III - Programa Anual de Manutenção – Elementos construídos e Equipamentos instalados 

Anexo IV - Sistemas de Rega 

Anexo V - Resumo Climatológico da cidade de Évora 
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Anexo IV – Sistemas de Rega 

 

Rega Manual: 

Podem-se considerar como rega manual todas as técnicas de rega que impliquem uma ação direta 

por parte do trabalhador, na totalidade da operação de rega. 

Este tipo de rega é executada através de técnicas tradicionais, como seja, rega por sulcos, a balde ou 

regador, implicando assim a carga, transporte e descarga de água, ou através da mangueira. Neste 

último caso, o terreno a regar poderá estar equipado com bocas de rega, tendo o trabalhador de 

transportar a mangueira, acoplá-la à boca de rega mais próxima e executar a operação. Em 

alternativa, o trabalhador poderá ser acompanhado por um veículo cisterna, onde pode ser ligada 

uma mangueira para execução da rega. 

 

Rega Semi-automática: 

Este tipo de rega pressupõe um equipamento prévio como é o caso da tubagem, enterrada ou não, e 

pontos de rega e válvulas manuais distribuídos na área a regar. 

Existem duas hipóteses de operacionalidade deste sistema. A primeira, no caso dos elementos de 

rega não serem fixos, o trabalhador terá de montar os mesmos e ligar a válvula de adução de água 

do sector a regar. A segunda, quando o sistema se encontra equipado com elementos de rega fixos, 

o trabalhador terá unicamente de manusear as válvulas de adução para iniciar ou interromper a 

operação de rega. 

A grande desvantagem deste sistema semi-automático prende-se, por um lado, com uma maior 

necessidade de mão-de-obra, quando comparado com o sistema automático, e por outro, com um 

menor controlo das dotações de rega aplicadas. O menor controlo das dotações aplicadas, 

consequência de um sistema controlado manualmente, poderá ter como resultado maiores 

desperdícios de água ou, não satisfazer as necessidades hídricas das plantas. 

Assim, verifica-se nestes sistemas, uma gestão de água mais deficiente relativamente aos 

automáticos. 

 

Rega automática:  

Este sistema é caracterizado pela reduzida necessidade de mão-de-obra nas operações de rega. O 

controlo de programação e a revisão periódica do sistema são os cuidados a ter após a instalação do 

sistema para assegurar o correto funcionamento do mesmo. 

Neste sistema de rega, todo o equipamento que o constitui permanece no terreno durante todo o ano, 

sendo portanto um sistema fixo. A grande diferença deste sistema relativamente aos outros já 

descritos, reside no facto da operação de rega ser totalmente gerida através de programadores. 

A ação do programador na gestão da água revela-se de extrema importância, tanto na precisão dos 

tempos de rega, que determinam a dotação de água aplicada, como na atribuição de regas 

independentes dentro do mesmo espaço verde, isto é, para cada sector de rega é possível atribuir 

frequências e tempos de rega diferentes consoante o tipo de vegetação que se pretende regar. 
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Sistemas de rega equipados com programadores permitem ainda, se ligados a sensores de 

humidade de solo, modificar rápida e uniformemente os tempos de rega de cada sector, consoante o 

teor de água no solo, permitindo assim atingir grandes economias de água. 

Em termos de economia de água, e tendo como referência o caso dos relvados, verifica-se que se 

poderá obter, com a instalação de sensores de humidade no solo, economias em termos de dotação 

de rega, da ordem dos 42 a 95%, por eliminação de regas desnecessárias, mais frequentes nos 

períodos em que existem maiores necessidades de regas ou com precipitações imprevisíveis. 

Assim sendo, sistemas de rega deste tipo contribuem para uma melhor aparência dos relvados. 

	  

 

  



III	  
	  

Anexo V - Resumo Climatológico da cidade de Évora 

 

Os dados recolhidos para a elaboração deste anexo fazem parte dos boletins mensais do Instituto 

Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), disponíveis em Janeiro de 2014.  

Com base nestes Boletim mensais, obteveram-se parâmetros climatológicas como é o caso da Média 

Mensal da Temperatura Máxima (ºC), a Média Mensal da Temperatura Mínima (ºC) e a Precipitação 

Total Mensal (mm), referentes aos meses em estudo neste trabalho, Janeiro de 2010 a Agosto de 

2013. Também foi possível obter as Médias destes parâmetros entre os anos de 1971 e 2000, 

permitindo um termo de comparação.  

Na tabela seguinte, os valores obtidos são os relativos à climatologia comparada dos anos de 2010 a 

2012. Os valores relativos ao ano de 2013 não fazem parte desta tabela pelo facto de esta ser uma 

comparação anual, fazendo parte de uma outra tabela com tratamento próprio.  

 

Tabela A - Climatologia Comparada Anual da Cidade de Évora - 2010, 2011 e 2012 

 
Climatologia Comparada de Évora – Anual 

Anos 
Média Temp. Máx.  Média Temp. Min.  Prec. Total  

(ºC) (ºC) (mm) 

Média A  71-00 20,70 11,02 609,40 

2010 22,63 10,68 852,20 

2011 23,41 10,55 621,70 

2012 22,78 9,29 39,01 
A Normais 1971-2000 da estação meteorológica de Évora/Cidade 

 

Gráfico 1 - Climatologia comparada - Média da temperatura máxima e Média da temperatura mínima 

entre os anos de 2010 a 2012 e a média ocorrida entre os anos de 1971 e 2000 na cidade de Évora 
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Gráfico 2 - Climatologia comparada - Média da precipitação total entre os anos de 2010 a 2012 e a 

média ocorrida entre os anos de 1971 e 2000 na cidade de Évora 

 
 

Com base na tabela A, é possível verificar que a Média da Temperatura Máxima para a cidade de 

Évora, nos anos de 2010, 2011 e 2012, é superior à média calculada nos anos de 1971 a 2000. A 

Média da Temperatura Mínima para a cidade de Évora, nos três anos em estudo, é inferior à média 

dos anos de 1971 a 2000. Assim, com base nestes dados, assumimos que os anos de 2010, 2011 e 

2012 foram anos quentes.  

Em relação ao valor calculado para a Precipitação Total para a cidade de Évora, os dados obtidos 

para os anos em estudo foram muitos díspares, o que significa que para além de realizarmos uma 

comparação com a média calculada entre os anos de 1971 a 2000 também será possível comparar 

entre os valores dos mesmos. Assim sendo, o ano em que o valor se aproximou mais do valor 

encontrado para a média dos anos de 1971 e 2000, foi o ano de 2011 com cerca de 621,70mm, valor 

este 12,3mm superior ao atingido na média da Precipitação Total dos anos 1971 a 2000. O ano de 

2010 foi um ano com um total de precipitação muito elevado, com o valor de 852,2mm, cerca de 

243mm acima da média dos anos 1971 a 2000. Já no ano de 2012, pelo contrário, o valor calculado 

para este parâmetro foi de apenas 39,01mm, cerca de 570mm a baixo do valor médio.  

Todos estes resultados, permitem-nos assumir que o ano de 2010 foi um ano chuvoso, o ano de 2011 

um ano médio e o ano de 2012 um ano seco.   

 

Para o ano de 2013, o método utilizado para a comparação dos diferentes parâmetros (Média da 

Temperatura máxima, Média da Temperatura Mínima e Precipitação Total) foi o de calcular a média 

correspondente aos meses de Janeiro a Agosto dos anos de 2011, 2012 e as médias dos anos de 

1971 a 2000. Na tabela seguinte, estão indicados os valores obtidos neste cálculo.  
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Tabela B - Climatologia Comparada da Cidade de Évora - 2011, 2012 e 2013 (apenas relativos aos 

meses Janeiro a Agosto) 

 
Climatologia Comparada de Évora 

Janeiro a Agosto 
Média Temp. Máx. Média Temp. Min. Prec. Total 

(ºC) (ºC) (mm) 

Média A 71-00 21,19 10,93 41,38 

2011 23,80 10,58 49,73 

2012 23,67 9,02 11,71 

2013 23,21 9,69 44,41 
A Normais 1971-2000 da estação meteorológica de Évora/Cidade 

 

Gráfico 3 - Climatologia comparada - Média da temperatura máxima e Média da temperatura mínima 

entre os meses de Janeiro a Agosto dos anos 2011 a 2013 e a média ocorrida entre os anos de 1971 

e 2000 na cidade de Évora 

	  
 

Gráfico 4 - Climatologia comparada - Média da precipitação total entre os meses de Janeiro a Agosto 

dos anos 2011 a 2013 e a média ocorrida entre os anos de 1971 e 2000 na cidade de Évora
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Com base na tabela B é possível concluir que no ano de 2013, a Média da Temperatura Máxima é 

inferior às dos anos anteriores (23,21⁰C) mas que ainda assim é superior ao valor apresentado como 

média nos anos decorridos entre 1971 e 2000. Em relação à Média da Temperatura Mínima, o valor 

calculado relativo ao ano de 2013 é inferior à média verificada nos anos entre 1971 e 2000, e entre os 

valores obtido pelos anos anteriores. Estes dois parâmetros permitem-nos assumir que o ano de 

2013, pelo menos até Agosto, segue a tendência dos anos anteriores, ano considerado quente. 

Outro fator importante é o valor da Precipitação Total, que no caso do ano de 2013 e até Agosto, 

apresenta com um valor muito próximo da média, valor este, mais próximo que o registado no ano de 

2011, como já descrito anteriormente, como o ano com o valor mais próximo do valor obtido na média 

dos anos de 1971 a 2000.   

Assim sendo, podemos concluir que em Évora, de Janeiro a Agosto do ano de 2013, ocorreu uma 

Precipitação Total dentro da média. 

 

Tabela C - Climatologia Comparada da Cidade de Évora – 2011 e 2012  

(apenas relativos aos meses Setembro a Dezembro) 

 
Climatologia Mensal Comparada 

Setembro a Dezembro 
Média Temp. Máx.  Média Temp. Min.  Prec. Total  

(ºC) (ºC) (mm) 

Média A 71-00 19,72 11,20 69,60 

2011 22,63 10,50 55,98 

2012 21,01 9,82 93,60 

 

É de referir que o período analisado climaticamente compreende o ano antecedente do registado pela 

rega de modo a ter em conta o comportamento do solo.  

 

Gráfico 5 - Climatologia comparada - Média da temperatura máxima e Média da temperatura mínima 

entre os meses de Setembro a Dezembro dos anos 2011 a 2012 e a média ocorrida entre os anos de 

1971 e 2000 na cidade de Évora 
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Gráfico 6 - Climatologia comparada - Média da precipitação total entre os meses de Setembro a 

Dezembro dos anos 2010 a 2012 e a média ocorrida entre os anos de 1971 e 2000 na cidade de 

Évora 

	  
 

É ainda de referir que o período analisado climaticamente compreende o ano antecedente ao registo 

das leituras da rega, ano de 2010, de modo a ter em conta eventuais comportamentos 

diferenciadores por parte do solo dos espaços verdes na cidade de Évora.  

	  

 

As unidades utilizadas neste anexo: 

Temperatura: (ºC) graus Celsius 

Precipitação: 1mm = 1 kg/m2  

Vento: 1 Km/h = 0.28m/s 
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