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rede de benefícios advindos da vegetação urbana. No presente capítulo iremos descrever os 

benefícios proporcionados pelas árvores e floresta urbana apresentando no capítulo seguinte a 

sua valorização. 

QUADRO 3.1. ─ BENEFÍCIOS PROPORCIONADOS PELAS ÁRVORES E FLORESTAS URBANAS 

DESCRIÇÃO DO BENEFÍCIO DESCRIÇÃO 

ECOLÓGICO 

IMPACTE NO CLIMA URBANO ATRAVÉS DO CONTROLO DA 
TEMPERATURA, DO VENTO E DA HUMIDADE. REDUÇÃO DA 
POLUIÇÃO DO AR, DO RUÍDO, DA LUMINOSIDADE E DA REFLEXÃO DA 
LUZ, PREVENÇÃO DE CHEIAS E CONTROLO DA EROSÃO. 
INSTALAÇÃO DE BIÓTOPOS DE FLORA E FAUNA EM AMBIENTE 
URBANO (BIODIVERSIDADE). 

SOCIAL 

OPORTUNIDADES DE RECREIO, MELHORIA DA ENVOLVENTE DA 
HABITAÇÃO E DO LOCAL DE TRABALHO, IMPACTE NA SAÚDE FÍSICA E 
MENTAL. VALORES CULTURAIS E HISTÓRICOS DAS ÁREAS VERDES. 

ESTÉTICO 

PAISAGEM DIVERSIFICADA ATRAVÉS DAS CORES, TEXTURAS, 
FORMAS E DENSIDADES DE PLANTAS DIFERENTES. CRESCIMENTO 
DAS ÁRVORES, DINÂMICA DAS ESTAÇÕES E CONTACTO DA 
POPULAÇÃO COM A NATUREZA. DEFINIÇÃO DE ESPAÇOS ABERTOS, 
ENQUADRAMENTO DE VISTAS DE EDIFÍCIOS. 

VALORIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DESCRIÇÃO 

ECONÓMICO 

AUMENTO DO VALOR DE PROPRIEDADE, VALORIZAÇÃO DA 
ACTIVIDADE TURÍSTICA E MAIS-VALIA DE DIVERSOS PRODUTOS 
FLORESTAIS (MADEIRA, CORTIÇA, FRUTA, COGUMELOS, ETC.). 
REDUÇÃO NO CONSUMO ENERGÉTICO DOS EDIFÍCIOS, COMO POR 
EXEMPLO, AR CONDICIONADO E AQUECIMENTO. 

Adaptado de Tryväinen, L.; Pauleit, S.; Seeland, K.; Vries, S. 2005. Ob. cit., p. 82. 

Apesar do reconhecimento dos efeitos benéficos produzidos pelas árvores e pelas florestas 

urbanas não constituir novidade, continuam muitas vezes a ser insuficientemente relevados no 

planeamento urbano e nos processos de desenvolvimento. Continua a ser fundamental 

disponibilizar mais conhecimento sobre o papel das árvores e das florestas urbanas na 

melhoria do ambiente e relacioná-lo com as suas funções sociais, no âmbito da saúde mental e 

física99. 

Uma questão óbvia, que se coloca quando falamos de plantação de árvores ─ no que diz 

respeito à redução dos custos de energia ou à quantidade de dióxido de carbono na atmosfera 

─ é a seguinte: “Por que não plantar apenas árvores em áreas rurais?”. De facto, existe mais 

espaço para plantação de árvores em áreas rurais do que em urbanas, e as condições rurais 

                                                      
99 - Tyrväinen, L.; Pauleit, S.; Seeland, K.; Vries, S. 2005. Ob. cit., p. 81. 
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proporcionam mais longevidade às árvores do que as condições urbanas100. Apresentando 

todavia os programas de plantação benefícios em ambas as situações, quer rurais quer 

urbanas. 

Contudo, para a atenuação da “ilha de calor” e para a redução do calor global, as árvores 

urbanas são mais eficientes101. Uma árvore plantada numa área rural sequestra CO2 da 

atmosfera. Uma árvore plantada na cidade também sequestra CO2, contudo os seus efeitos de 

arrefecimento apresentam um benefício adicional: através do ensombramento e redução da 

temperatura ambiente à volta dos edifícios, reduz a necessidade de ar condicionado, e desta 

forma diminui a quantidade de CO2 libertado para a atmosfera através dos aparelhos 

condicionadores do ambiente102. 

Os espaços verdes urbanos, em particular as árvores e florestas urbanas, podem minimizar 

muitos dos impactes ambientais decorrentes do crescimento urbano, moderando o clima, 

reduzindo os consumos de energia nos edifícios, bem como as quantidades de dióxido de 

carbono atmosférico, melhorando a qualidade do ar, diminuindo a quantidade de águas pluviais 

para escoamento minorando consequentemente as inundações, baixando os níveis de ruído, e 

proporcionando habitat para a vida selvagem (contribuindo assim para um aumento da 

biodiversidade).103, 104, 105, 106, 107 

Um incorrecto planeamento urbano, bem como uma inadequada selecção e localização de 

árvores e sua manutenção, pode elevar os custos ambientais, tais como produção de pólen 

das árvores, e actividades de manutenção desnecessárias que contribuam para a poluição do 

ar. Pode ainda aumentar o consumo de energia nos edifícios, danificar infra-estruturas e 

incrementar o consumo de água. Os referidos custos potenciais podem ser avaliados, 

quantificados e comparados com os benefícios ambientais proporcionados pelas árvores108. 

De facto, os custos de um apropriado planeamento, gestão e manutenção da vegetação serão 

compensados por uma valorização do ambiente físico, químico, biológico e, 

consequentemente, a saúde e o bem-estar dos habitantes urbanos podem ser melhorados109. 

Ao descrevermos os benefícios e usos facultados pelas árvores e florestas urbanas, nem 

sempre é exequível quantificá-los isoladamente para cada situação. Importa por isso agrupar 

os benefícios e avaliá-los no seu conjunto para cada situação. Por exemplo, a mesma floresta 

                                                      

100 - Huang, J.; Ritschard, R.; Sampson, N.; Taha, H., 1992. The Benefits of Urban Trees. In: Akbari, H.; Davis, S.; 
Dorsano, S.; Huang, J.; Winnett, S. (Eds), Cooling Our Communities. A Guidebook On Tree Planting And Light-Colored 
Surfacing. U.S. Environmental Protection Agency, Climate Change Division, Washington D.C., p. 35. 
101 - Idem, Ibidem. 
102 - Idem, Ibidem. 
103 - McPherson, G.; Nowak, D. Rowntree, R.,(Eds), 1994. Chicago’s urban forest ecosystem: results of the Chicago 
urban forest climate project. General Technical Report Northeastern Forest Experiment Station, USDA Forest Service, 
No NE-186, p. 1. 
104 - Magalhães, M.R., 2001. A Arquitectura Paisagista, morfologia e complexidade. Editorial Estampa, Lisboa, p. 382-
383. 
105 - Nowak, D. J. 2001. The effects of Urban Forests on the Physical Environment. In: Urban Forests and Trees. 
Proceedings nº 1, COST ACTION E12, European Communities, Bruxelles, p. 22. 
106 - Tyrväinen, L.; Pauleit, S.; Seeland, K.; Vries, S. 2005. Ob. cit., p. 81. 
107 - Andresen, M.T.L.M.B., 1982. Ob. cit. 
108 - Nowak, D. J. 2001. Ob. cit., p. 23. 
109 - Idem, Ibidem. 
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urbana contribui para a redução da velocidade do vento e para a atenuação do ruído, bem 

como constitui uma mais-valia em termos de valor de propriedade para a paisagem próxima de 

uma área residencial. Por conseguinte, a tentativa de descrevermos cada beneficio 

individualmente é artificial (Quadro 3.1.)110. Cada benefício apresenta, contudo, as suas 

próprias características e, por isso, irá ser apresentado separadamente. 

3. 2. BENEFÍCIOS ECOLÓGICOS 

3.2.1.  MICROCLIM A E QU ALID ADE DO AR 

3.2.1.1. INTRODUÇÃO  

A atmosfera que envolve a Terra é fundamental ao equilíbrio térmico da sua superfície que 

actualmente se apresenta ameaçada com o aumento da concentração e/ou contaminação de 

alguns gases, devido às actividades humanas, nomeadamente: dióxido de carbono (CO2), 

óxido nitroso (N2O), metano (CH4), ozono (O3) da baixa atmosfera e os hidrocarbonetos 

clorofluorados (CFCs), monóxido de carbono (CO), chumbo (Pb), mercúrio (Hg), cádmio (Cd), 

dióxido de enxofre (SO2), e partículas em suspensão111. 

O aumento da concentração de dióxido de carbono na atmosfera, que se tem vindo a 

multiplicar assustadoramente desde a Revolução Industrial, deve-se à permanente utilização 

dos combustíveis fósseis e à destruição maciça de florestas que constituem a fonte 

fundamental da oxigenação do ar e de absorção de dióxido de carbono112. 

A concentração de determinados gases origina o efeito de estufa, como é o caso do CO2 (é o 

mais abundante e o principal poluente responsável deste efeito) bem como de outros gases, 

designadamente o CH4 e os CFCs, e o aludido efeito dificulta a reflexão das radiações 

infravermelhas dos raios solares recebidos na Terra, contribuindo assim para um aumento 

gradual da temperatura ─ Aquecimento Global do Planeta113. 

Por outro lado, a urbanização da paisagem rural ─ através da construção de estradas, 

arruamentos, edifícios, pontes e todas as infra-estruturas de apoio à cidade ─ tem também 

vindo a contribuir, inevitavelmente, para a alteração do equilíbrio entre os recursos hídricos, o 

ar, a vegetação e o solo.114 De facto, a maioria das estereotipadas características ‘urbanas’ são 

aquelas que mais contribuem para um aumento da temperatura do ar na cidade, induzindo ao 

aparecimento do fenómeno denominado “Ilha de Calor Urbano”. Como por exemplo, ao 

                                                      
110 - Tyrväinen, L.; Pauleit, S.; Seeland, K.; Vries, S. 2005. Ob. cit., p. 81 
111 - Carvalho, A.C., 1989. A camada de ozono, o efeito de estufa e a acumulação de resíduos. Secretaria de Estado do 
ambiente e dos Recursos Naturais, Lisboa, p. 1. 
112 - Idem, Ibidem. 
113 - Idem, Ibidem. 
114 - Akbari, H.; Davis, S.; Dorsano S.; Huang, J.; Winnett, S. (Eds). 1992. Cooling our communities, a guide book on 
tree planting and light-colored surfacing. U.S. Environmental Protection Agency, Washington. pp. xviii. 
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substituir o tipo de cobertura do solo, de vegetação para cimento ou asfalto, estamos a minorar 

a capacidade da natureza em baixar as temperaturas diurnas através da evapotranspiração e 

do ensombramento. Da mesma forma que ao recorrermos à utilização de materiais de cor 

escura nas estradas, edifícios e outras construções, estamos a criar cidades que absorvem, em 

vez de reflectir, a energia solar que recebem115. 

A cidade constitui a “ilha de calor”, onde a temperatura do ar apresenta valores mais elevados 

do que os registados nos arredores. Esta diferença de temperatura é devida a diversas 

interacções, tais como as actividades humanas, a alteração da quantidade de matérias inertes 

e a elevação do teor de poeiras116. As temperaturas quentes observadas na cidade ─ 1 a 7ºC 

superiores às registadas nas áreas rurais envolventes117─ apresentam outras implicações, tais 

como: aumento das emissões de CO2, incremento das necessidades de água municipal, níveis 

de ozono insalubres e desconforto humano118. Para além destas consequências negativas, não 

raro alteram os ciclos biológicos das plantas sendo a floração e a frutificação antecipadas, 

algumas vezes, por uns meses119. Estes problemas acentuam-se com a mudança global de 

clima, que vem contribuindo progressivamente para o aumento da temperatura urbana120. 

A floresta urbana, a massa verde dentro da cidade, contribui para a melhoria das condições 

ambientais de forma significativa. No caso das cidades, este contributo está relacionado com a 

área de floresta urbana, a que acresce outro tipo de disposição arbórea: as árvores 

organizadas em pequenos grupos, alinhamentos (ruas e avenidas) ou mesmo isoladas ─ pois 

também contribuem para a melhoria das condições ambientais dos espaços urbanos (Figura 

3.1.)121. 

3.2.1.2. CLIMA URB ANO  

A influência das condições atmosféricas sobre os seres humanos é objecto de estudo da 

bioclimatologia humana, podendo-se definir como uma ciência da adaptação (fisiologia e 

cultural) dos seres humanos e das sociedades à variabilidade das condições atmosféricas122. 

O ambiente térmico onde vivem os seres humanos é, geralmente, definido por quatro variáveis 

atmosféricas: temperatura do ar (Ta), temperatura radiativa média (Tmrt), tensão parcial de 

vapor de água (Pa) e velocidade do ar (v); as referidas variáveis em conjunto com o tipo de 

                                                      
115 - Idem, Ibidem. 
116 - Magalhães, M.R. 2001, Ob. cit., p. 386. 
117 - Idem, Ibidem. 
118 - McPherson, E. G.; Simpson, J.; Peper, P.; Scott, K.; Xiao, Q., 2000. Tree guidelines for Coastal Southern California 
Communities. Western Center for Urban Forest Research and Education, Center for Urban Forest Research, USDA 
Forest Service, Pacific Southwest Research Station 
119 - Magalhães, M.R. 2001. Ob. cit., p. 386 
120 - McPherson, E. G.; Simpson, J.; Peper, P.; Scott, K.; Xiao, Q., 2000. Ob.cit. 
121 - Tyrväinen, L.; Pauleit, S.; Seeland, K.; Vries, S. 2005. Ob. cit., p. 93 
122 - Auliciens, A., 1997. Human Bioclimatology: An Introduction. In: Auliciens, A. (Ed.) Advances in Bioclimatology – 5. 
Human Bioclimatology. Springer, Queensland (cit. Andrade, H.J.N. 2003, p. 19). 
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actividade física e o vestuário, estabelecem os seis parâmetros básicos que, de uma forma 

geral, influenciam o balanço energético do corpo humano123, 124. 

 
Figura 3.1. ─ Ilustração das numerosas qualidades ecológicas das árvores: de facto, quase todas as partes 
constituintes de uma árvore desempenham uma função benéfica. Só as folhas, por exemplo, proporcionam 
arrefecimento ─ devido à evapotranspiração, e à protecção do vento e ao ensombramento que proporcionam ─ e 
sequestram o CO2 (Adaptada de Huang, J.; Ritschard, R.; Sampson, N.; Taha, H., 1992. Ob. cit., p. 27.). 

Um dos principais propósitos da bioclimatologia humana tem sido estudar e definir índices que 

apresentem, num único número, o efeito combinado de duas ou mais variáveis sobre a 

sensação e o conforto térmico125. 

No decorrer do século XX, a evolução da ciência e a falta de preocupação em uniformizar 

métodos e conjugar esforços, levou à criação de dezenas de índices126. Choisnel e Lilienthal127 

agruparam os índices em quatro grupos: 

1. índices apoiados na medição directa resultantes do efeito combinado de diversos 

elementos atmosféricos, através de aparelhos construídos apenas com aquele 

objectivo, mas a sua utilização não foi generalizada; 

2. índices resultantes da combinação dos parâmetros atmosféricos (índices empíricos), 

como por exemplo o método de Olgyay; 

                                                      
123 - Fanger, P.O., 1972 (cit. Andrade, H.J.N. 2003, p. 23). 
124 - Gonzalez, R.R.; Nishi, Y.; Gagge, A.P., 1974; VDI, 1998 (cit. Andrade, H.J.N. 2003, p. 23). 
125 - Parsons, K.C., 1993. Human termal envoronments. Taylor & Francis, London (cit. Andrade, H.J.N., 2003, p.41). 
126 - Andrade, H.; Vieira, R., 2005. Estudo climático de um espaço verde de Lisboa: o jardim da Fundação Calouste 
Gulbenkian. Centro de Estudos Geográficos, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Lisboa, p.41. 
126 - Magalhães, M.R. 1992b. Ob. cit., p. 41. 
127 - Choisnel, E.; Lilienthal, I., 1989. Les indices en bioclimatologie humaine. Presse thermale et climatique, 126 (1):24-
27 (cit. Andrade, H.J.N., 2003. Ob. cit., p. 41). 
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3. índices baseados na modelização do balanço energético do corpo humano; 

4. índices baseados em variáveis fisiológicas medidas directamente (por exemplo, taxa de 

sudação ou a temperatura da pele). 

Registou-se, no decorrer do século XX, uma evolução da utilização de índices empíricos 

(principalmente até à década de 70) para os índices de tipo “racional”, apoiados na 

modelização do balanço energético. No entanto, a utilização dos índices empíricos continua a 

ser usada, apesar de muitas vezes se apoiarem na aplicação de índices desactualizados, como 

é o caso da temperatura efectiva de Houghton e Yaglou128. 

As dificuldades do cálculo de alguns dos índices, antes da utilização alargada dos 

computadores, levou a que se construíssem monogramas bioclimáticos, que permitam 

encontrar, graficamente os valores dos índices (sendo que em alguns dos casos as equações 

de base nem sequer eram fornecidas). 

A título de exemplo, apresentamos o método elaborado por Olgyay que apresenta o conceito 

de mapas de conforto que para além de caracterizar a região, faculta indicações que permitem 

restabelecer condições de conforto em situações que combinam os factores naturais de um 

local mesmo que aquelas aí não se registem129. Para o efeito, fornece indicações práticas a ter 

em consideração nas fases de planeamento e de projecto, de forma a «construir casas de 

clima equilibrado trabalhando com as forças da natureza e não contra elas e usando as suas 

potencialidades para criar melhores condições de vida».130 

Apresenta-se em seguida o gráfico bioclimático (Figura 3.2.) elaborado por Olgyay que se 

aplica à zona temperada dos EUA. O referido gráfico considera uma “zona de conforto” para 

indivíduos que vistam roupa de algodão corrente e que se encontrem a executar um trabalho 

sedentário ou leve, localizando-se a altitudes inferiores a 300 m e à latitude de N 40º. A “zona 

de conforto” que se considera desejável apresenta valores entre 30 a 65% de humidade 

relativa (HR) e temperaturas ajustadas ao valor da temperatura média da pele.131 O gráfico de 

Olgyay adapta-se a regiões climáticas localizadas noutras latitudes, sendo que nestas 

situações a linha de limite inferior da “zona de conforto de Verão” tem de ser elevada 0,4ºC por 

cada 5º em que a latitude diminui, aumentando proporcionalmente o limite superior (mas nunca 

acima de 30ºC).132 Caso se situe na “zona de conforto”, significa que se encontra numa 

situação confortável à sombra e com protecção dos ventos dominantes. No entanto, caso 

esteja fora da “zona de conforto”, aconselha-se tomar medidas correctivas, como por exemplo 

o recurso às árvores em determinadas posições relativamente ao edifício, de forma a 

restabelecer as condições de conforto133. 

                                                      
128 - Andrade, H.; Vieira, R., 2005. Ob. cit., p.41. 
129 - Magalhães, M.R. 1992b. Ob. cit., p. 4. 
130 - Idem, Ibidem. 
131 - Idem, Ibidem. 
132 - Magalhães, M.R. 1992b. Ob. cit., p. 7. 
133 - Idem, Ibidem. 
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O gráfico apresentado por Olgyay134, é útil para uma expedita aplicação à arquitectura, 

possibilitando a determinação de uma zona de conforto, em função da Ta e HR, decorrendo os 

efeitos da radiação solar e velocidade do vento. Apesar de um pouco ultrapassado, sendo o 

ponto fraco do método é que os cálculos do gráfico se apoiam em índices, considerados 

desactualizados, como é o caso da temperatura efectiva de Houghton, e Yaglou135. 

 

Figura 3.2. ─ Gráfico bioclimático de Olgyay (Olgyay, V., 1963. Design with climate – a bioclimate approach to 

architectural regionalism. Princeton Univ. Press, New Jersey (cit. Magalhães, M.R., 1992, p. 7). 

A evolução mais recente da bioclimatologia tem apontado para o recurso de índices baseados 

na modelização do balanço energético do corpo humano, visto que os índices empíricos mais 

utilizados têm vindo a sofrer uma desactualização científica136. 

Andrade para o estudo bioclimático para a cidade de Lisboa, apresentado em 2003, adopta 

temperatura fisiológica (physiological equivalent temperature, PET) como índice de sensação e 

conforto térmico (vide Quadro 3.2.). Definindo-o como sendo um índice de conforto térmico 

estacionário e com um carácter geral, que pode ser utilizado em qualquer tipo de condições 

térmicas. Justificando ainda a sua escolha por se tratar de um índice actualmente adoptado por 

diversos centros de investigação, facilitando desta forma a troca de informação referente à sua 

utilização137. 

                                                      
134 - Olgyay, V., 1963. Design with climate – a bioclimate approach to architectural regionalism. Princeton Univ. Press, 
New Jersey (Cit. Andrade, H.J.N., 2003, p. 42). 
135 - Gonzalez, R.R.; Nishi, Y.; Gagge, A.P., 1974; De Dear, 1989; Parsons, K.C., 1993.; Auliciens, A.; De Dear, R., 
1997, (cit. Andrade, H.J.N., 2003, p.42). 
136 - Andrade, H. J. N., 2003. Bioclima humano e temperatura do ar em Lisboa. Tese de Doutoramento em Geografia 
Física, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Lisboa, p. 54. 
137 - Idem, Ibidem. 
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Andrade apresenta a definição de temperatura fisiológica da seguinte forma: «como sendo a 

equivalente à temperatura do ar de um compartimento com um “ambiente padrão”, definido por 

Ta= Tmrt; v= 0,1 ms-1 e Pa=12 hPa, que requeira a mesma resposta termofisiológica (em termos 

de Tsk e Tc) que o ambiente real. Ou seja, uma combinação de Ta=30,0ºC, Tmr=45,0ºC, 

Pa=22hPa e v=2 ms-1 corresponde a um valor de temperatura fisiológica de 34,1ºC, o que 

significa que este ambiente térmico provoca a mesma resposta termofisiológica que um 

“ambiente padrão” com Ta=34,1ºC»138. 

QUADRO 3.2. – RELAÇÃO ENTRE A TEMPERATURA FISIOLÓGICA, A RESPECTIVA SENSAÇÃO TÉRMICA E O NÍVEL DE ESFORÇO 

TERMOREGULATÓRIO 

Temperatura 
Fisiológica 

(ºC) 

Sensação térmica Nível de esforço 
termorregulatório 

<4 Muito frio Esforço extremo 

4,1 - 8 frio Esforço elevado 

8,1 - 13 fresco Esforço moderado 

13,1 - 18 Ligeiramente fresco Esforço ligeiro 

18,1 - 23 Confortável Ausência de esforço 

23,1 - 29 Ligeiramente quente Esforço ligeiro 

29,1 - 35 Quente Esforço moderado 

35,1 - 41 Muito quente Esforço elevado 

>41 Extremamente quente Esforço extremo 

Fonte: Matzarakis, A.; Mayer, H., 2000. Atmospheric conditions and human thermal comfort in urban areas. In: 11th 

Seminar on Environment Protection “Environment and Health”. 20-23 November 2000, Thessaloniki, Greece, 155-166, 

(cit. Andrade, H.J.N.A., 2003, p. 57.). 

No planeamento urbano deve-se recorrer ao estudo da climatologia podendo a vegetação, 

através uma boa selecção de espécies e da sua localização, contribuir de modo relevante para 

o “conforto urbano”. 

De facto, as árvores, bem como outros espaços verdes inseridos em locais com edifícios, 

podem baixar a temperatura do ar ca. 3ºC, comparativamente a uma situação semelhante mas 

sem espaços verdes. A uma escala de clima urbano (10 km2), observaram-se diferenças de 

temperatura superiores a 5ºC entre o centro de uma cidade e as áreas suburbanas mais 

arborizadas.139 

                                                      
138 - Idem, p. 55. 
139 - Akbari, H.; Davis, S.; Dorsano, S.; Huang, J.; Winnett, S. (Eds), 1992. Ob. cit. 
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As árvores afectam o clima urbano e controlam a energia utilizada no condicionamento 

ambiental dos edifícios de forma directa e indirecta. De forma directa ensombrando e reduzindo 

a velocidade do vento, modificando assim a interacção entre o edifício e a sua envolvente, ou 

seja, proporcionando uma redução de temperatura do ar envolvente. De forma indirecta através 

do arrefecimento derivado da evapotranspiração.140 

Durante o Inverno, a sombra não é desejada em climas temperados e frios, porque irá 

aumentar as necessidades de aquecimento. No entanto, controlar a velocidade e direcção do 

vento, constitui um benefício no Inverno. Durante o Verão, regista-se o contrário, ou seja, o 

ensombramento contribui para o arrefecimento do ar e, consequentemente, reduz o dispêndio 

energético do ar condicionado nos edifícios. Através de um planeamento estratégico, será 

possível maximizar os efeitos positivos para ambas as estações e minimizar os negativos.141 

3.2.1.2.1. Efeito de corta-vento 

As árvores e os arbustos podem ser utilizados para controlar o movimento do ar, ao 

influenciarem o impacto do vento, por obstrução, encaminhamento de direcção, desvio e 

filtragem. Os efeitos finais dependem do tamanho e forma da planta, da densidade e regime de 

folhagem, capacidade de retenção, bem como da sua localização. Combinações entre arbustos 

e árvores proporcionam os corta-ventos mais eficientes, os quais podem ainda ser 

estabelecidos tirando proveito do relevo do terreno142, 143. 

No ambiente urbano onde existem, geralmente, edifícios de altura elevada, formam-se 

frequentemente correntes de ventos fortes que, ao circular ao longo das ruas e de passagens 

estreitas, criam turbilhões. Estes efeitos podem ser consideravelmente atenuados através da 

plantação de cortinas de protecção fortes (Figura 3.3.). Cumpre salientar que as árvores 

apresentam mais eficiência na redução da velocidade do vento do que as barreiras sólidas, tais 

como muros e vedações144. 

O grau de redução da velocidade do vento, devido a uma cortina de vegetação, depende do 

tipo de espécie vegetal, altura, densidade, forma, e largura dessa cortina. A altura, contudo, é 

um dos factores mais importantes, uma vez que determina o tamanho da área protegida do 

vento145. 

                                                      
140 - Idem, p. 28. 
141 - Idem, Ibidem. 
142 -Randrup, T.; McPherson, G.; Simspson, J., 2001. Urban forest benefit/cost analysis. Draft program for the 
implementation of an urban forest benefit/ cost model in Denmark. Danish Centre for Forest, Landscape and Planning & 
USDA Forest Service, Western Center for Urban Forest Research and Education, p. 9. 
143 - Magalhães, M.R. 1992b. Ob. cit. 
144 - Clouston, B.; Novell, A., 1981. The tree and the city. In: Clouston, B.; Stansfield, K. (Eds), Trees in Towns. 
Maintenance and management. The architectural press, London, p. 12. 
145 - Walker, T., 1975. Funtional and aesthetic uses of plants in design. In: Carpenter, P.L.; Walker, T.D. (Eds.), Plants in 
the landscape. W.H. Freeman and Company, New York, p. 165. 
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Figura 3.3. ─ O efeito do vento utilizando diferentes tipos de barreiras: a) sólido; b) quebra-vento; c) árvore. (Clouston, 
B.; Novell, A., 1981. Ob. cit., p. 13) 

Em zonas onde os ventos são desejáveis, as plantas podem ser utilizadas para encaminhar o 

ar. Por vezes, os ventos dominantes variam a sua direcção sazonalmente; consequentemente, 

as cortinas de vegetação podem servir de barreira de vento no Inverno, e no Verão 

canalizarem as brisas de vento para outra direcção provocando arrefecimento. Quando o vento 

é canalizado para uma zona estreita, tipo túnel, a velocidade do vento acelera e os efeitos de 

arrefecimento aumentam146. 

3.2.1.2.2. Efeito de evapotranspiração 

As árvores também exercem uma forte influência na radiação solar, designadamente ao 

reduzirem a radiação devido ao consumo de energia nos seus processos fisiológicos, nos quais 

a energia radiante é utilizada na síntese dos constituintes da planta. Parte da radiação 

absorvida pelo coberto das árvores causa um aumento de evapotranspiração pelas folhas147. 

De facto, a vegetação desempenha o papel de termoregulador da temperatura do ar, 

contribuindo também para o aumento do teor de humidade do ar148. O microclima de uma 

                                                      
146 - Idem, Ibidem. 
147 - Meyer, B.; Anderson, D.; Böhning, R.; Fratianne, D., 1973. Introdução à fisiologia vegetal. Fundação Calouste 
Gulbenkian, Lisboa, p. 240. 
148 - Magalhães, M.R., 2001. Ob. cit., p. 382. 
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cidade beneficia com a presença da vegetação, uma vez que esta, tal como a presença da 

água, modifica o albedo das superfícies ao interferir no balanço da radiação149, ao interpor-se 

na relação que existe entre a quantidade de luz que incide sobre determinada superfície e a 

quantidade de luz que a referida superfície reflecte em todas as direcções. 

3.2.1.2.3. Efeito de ensombramento 

É do conhecimento empírico que em zonas onde os valores de temperatura são elevados no 

Verão, a sombra das árvores é muito importante no espaço exterior. As árvores podem 

também diminuir a energia consumida nos edifícios baixando a temperatura dos materiais no 

Verão devido ao ensombramento dos edifícios. A presença de árvores baixa assim 

indirectamente a emissão de poluentes libertados pelos geradores da energia utilizada pelos 

equipamentos de condicionamento ambiental das habitações e escritórios. 

A plantação de árvores do lado Norte dos edifícios evita um forte ensombramento das janelas 

do edifício situadas no lado Sul. Contudo, em climas que apresentem temperaturas elevadas, 

tal como na região mediterrânica, recomenda-se que as plantações sejam feitas do lado Sul, 

para evitar elevações excessivas de temperatura150. 

A energia susceptível de ser economizada com as árvores varia com o clima. Se no Verão e no 

Inverno o clima for relativamente moderado, a energia poupada devido à presença de árvores 

será menor do que em regiões com valores extremos151. 

Em conjunto com o arrefecimento pela evapotranspiração, a sombra das árvores contribui para 

o arrefecimento do local envolvente atenuando o aquecimento solar por baixo de coberturas 

artificiais de superfície (e.g., edifícios), sendo que os referidos efeitos conseguem, em conjunto, 

diminuir a temperatura do ar em mais de 5ºC152. 

Apesar das árvores geralmente provocarem um arrefecimento da temperatura do ar no Verão, 

esse efeito irá ser certamente influenciado pelo tipo de cobertura do solo, pelo espaçamento e 

disposição das árvores153, e pelo tipo de espécie arbórea ─ dimensões (altura, copa e forma da 

árvore), período de foliação (época do ano em que as árvores se apresentam com ou sem 

folhas) e o seu coeficiente de ensombramento. No Quadro 3.3. apresenta-se o coeficiente de 

ensombramento (percentagem da luz que atravessa os espaços abertos da copa da árvore 

relativamente à luz que incide sobre a copa) e o período de foliação (intervalo de tempo em 

que as árvores apresentam folhas) calculados para 47 espécies arbóreas por oito autores 

devidamente assinalados no referido quadro e referenciados na parte inferior do mesmo, onde 

se indica também a metodologia adoptada por cada investigador. 

                                                      
149 - Idem, Ibidem. 
150 - Tyrväinen, L.; Pauleit, S.; Seeland, K.; Vries, S., 2005. Ob. cit., p. 96. 
151 - McPherson, E. G.; Simpson, J.; Peper, P.; Scott, K.; Xiao, Q., 2000. Ob.cit. 
152 - Akbari, H.; Davis, S.; Dorsano, S.; Huang, J.; Winnett, S. (Eds), 1992. Ob. cit., p. 29. 
153 - Nowak, D. J., 2001. Ob. cit. 
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De referir que os diferentes tipos de coberto do solo influenciam os valores da temperatura do 

ar e do solo. Por exemplo, sob a vegetação herbácea, durante a noite as temperaturas 

mínimas são mais baixas do que no solo nu; esta situação deve-se ao facto de durante o dia o 

solo armazenar menos calor, e de noite as perdas por radiação da superfície das plantas 

serem elevadas154. No que diz respeito à vegetação arbustiva, esta desempenha um papel 

intermédio sobre os valores da temperatura do ar e do solo, comparativamente aos outros dois 

tipos de revestimento vegetal supramencionados (arbóreo e herbáceo)155. 

O arrefecimento provocado pela evapotranspiração e o ensombramento pode afectar outros 

aspectos do microclima local, tais como: humidade relativa, turbulência, albedo e limite da 

altura das camadas (i.e., a altura da camada da atmosfera que, devido à turbulência, interage 

com a superfície da terra). Acresce que estas alterações também podem modificar a 

concentração de poluentes em áreas urbanas156. De facto, a redução da temperatura do ar 

pode também interferir na qualidade do ar, uma vez que a emissão de muitos poluentes diminui 

à medida que a temperatura decresce. O abaixamento da temperatura do ar também afecta o 

O3 fotoquímico, resultando uma baixa na concentração de ozono157. 

O ensombramento produzido pelas árvores também diminui as radiações solares ultravioleta e, 

desta forma, contribui para o decréscimo de problemas de saúde associados com o aumento 

da exposição às referidas radiações, tais como cataratas e cancro da pele. Contudo, a sombra 

de uma árvore individualizada reduz a luz visível ca. 85%, enquanto diminui apenas 55% 

aproximadamente das radiações solares ultravioleta158. 

                                                      
154 - Magalhães, M.R., 2001. Ob. cit., p. 383. 
155 - Idem, Ibidem. 
156 - Nowak, D. J. 2001. Ob. cit. 
157 - Idem. 
158 - Idem. 
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QUADRO 3.3.  ─ CÁLCULO DO COEFICIENTE DE ENSOMBRAMENTO E DO PERÍODO DE FOLIAÇÃO PARA DETERMINADAS ESPÉCIES 
ARBÓREAS SELECCIONADAS 

 COEFICIENTE DE ENSOMBRAMENTO PERÍODO DE FOLIAÇÃO 

 (% transmissão) 

NOME BOTÂNICO Verão Inverno Foliação Desfoliação 

Acer platanoides 0,14(1)a; 0,14(3);0,10(5); 
0,10(6) 

0,65(1); 0,75(6);0,75(6); 
0,61(7) 

A(1); E(5); A(8) A(1); E(5); E(8) 

Acer rubrum 0,17(6) 0,75(4); 0,82(6); 0,63(7) A(8) E(8) 

Aesculus hippocastanum 0,08(5); 0,15(6) 0,73(4) A(5) L(5) 

Albizia julibrissin 0,17(1) 0,63(1); 0,73(7) A(1); L(8) A(1); A(8) 

Betula pendula 0,15(1); 0,20(5); 0,19(6) 0,48(1); 0,60(2); 0,88(4); 
0,52(7) 

A(1); A(5); A(8) A(1); E(5); L(8) 

Catalpa speciosa 0,24(6) 0,83(4); 0,52(7) L(5)   

Celtis australis 0,08(1) 0,53(1) E(1) A(1) 

Celtis occidentalis 0,12(5)   A(5) A(5) 

Crataegus laevigata 0,14(5)   A(5); E(8) L(5); A(8) 

Elaeagnus angustifolia 0,13(5)   A(5) L(5) 

Fagus sylvatica 0,12(6) 0,83(5) L(8) L(8) 

Fraxinus excelsior 0,14(1); 0,15(5) 0,59(1) A(1); L(5) E(1); A(5) 

Fraxinus pennsylvanica 0,13(5); 0,20(6) 0,71(6); 0,70(7) L(5); A(8) E(5); E(8) 

Ginkgo biloba 0,20(1); 0,16(5); 0,22(6) 0,55(1); 0,72(6) E(1); A(5) A(1); E(5) 

Gleditsia triacanthus inermis 0,32(1); 0,30(5); 0,38(6) 0,48(1); 0,85(2) A(8) E(8) 

Juglans nigra 0,09(5) 0,55(2); 0,72(7) L(5) E(5) 

Koelreuteria bipinnata 0,10(1) 0,70(1) E(1) L(1) 

Koelreuteria paniculata 0,25(1); 0,13(5) 0,42(1) A(1); A(5); E(8) A(1); E(5); A(8) 

Liquidambar styraciflua 0,18(1) 0,70(1); 0,84(4); 0,65(7) A(1); L(8) A(1); L(8) 

Liriodendron tulipifera 0,10(5) 0,78(4); 0,69(7) L(5); E(8) A(8) 

Fonte: McPherson, E.G., 1984. Planting for solar control. In: McPherson (Ed.) Energy-Conserving site design. American 
Society of Landscape Architects, Washington, p. 144. 
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QUADRO 3.3. ─ CÁLCULO DO COEFICIENTE DE ENSOMBRAMENTO E DO PERÍODO DE FOLIAÇÃO PARA DETERMINADAS ESPÉCIES 
ARBÓREAS SELECCIONADAS (CONTINUAÇÃO)  

  COEFICIENTE DE ENSOMBRAMENTO PERÍODO DE FOLIAÇÃO 

  (% transmissão) 

NOME BOTÂNICO Verão Inverno Foliação Desfoliação 

Malus spp. 0,15(1); 0,15(5) 0,85(1) A(1); E(5); E(8) L(1); A(5) 

Parkinsonia aculeata 0,15(1) 0,27(1) A(1) L(1) 

Platanus acerifolia 0,17(1); 0,14(3); 0,11(5) 0,64(1); 0,46(3) A(1); L(5) A(1); L(5) 

Platanus racemosa 0,09(1) 0,45(1); 0,60(2) E(1) L(1) 

Populus deltoides 0,15 (6) 0,68(7) E(5) A(5) 

Populus tremoloides 0,20(5); 0,31(6)   E(5) A(5) 

Pyrus communis 0,20(6) 0,60(7)     

Quercus palustris 0,15(1); 0,30(3) 0,63(3); 0,88(4) A(1); L(8) L(1); L(8) 

Quercus robur 0,19(6) 0,83(6) L(8) L(8) 

Quercus rubra 0,19(6) 0,79(4); 0,81(6); 0,70(7)   A(1) 

Sophora japonica 0,20(1); 0,24(5); 0,22(6) 0,35(1) A(1); L(5) E(1); E(5) 

Tilia cordata 0,07(1); 0,13(5); 0,17(6) 0,46(1); 0,70(6); 0,62(7) A(1); L(8) E(8) 

Ulmus americana 0,13(5) 0,89(4); 0,63(7) A(5) A(5) 

Ulmus pumila 0,15(1); 0,15(5) 0,29(1); 0,50(4) A(1); E(5); E(8) A(1); A(5); A(8) 

Zelkova serrata 0,15(1); 0,24(6) 0,74(7) A(1); A(8) A(1); L(8) 

          

Referências                             
(entre parêntesis no quadro) Equipamento   Foliação Desfoliação 

1. Hammond, J.; Zanetto, J.; 
Adams, C., 1981 (cit. 
McPherson E.G., 1984). 

Medidor de luz   E = 1-31 Março          
A = Depois 1 de Abril

E = Set. - 31 Out.        
A = 1-30 Nov.            
L = Depois 1 Dez. 

2. Erley, D.; Mosena, D., 1980 
(cit. McPherson E.G., 1984). 

Medidor de luz       

3. Heisler, G.M., 1982 (cit. 
McPherson E.G., 1984). 

Piranómetro       

4. Jennings, J., 1982 (cit. 
McPherson E.G., 1984). 

Fotografias analizadas com 
medidor de luz 

      

5. McPherson, E. G., 1981  
(cit. McPherson E.G., 1984). 

Piranómetro   E = 15-30 Abril         
A = 1-15 Maio            
L = Depois 15 Maio 

E = Out. - 15 Nov.       
A = 16-30 Nov.            
L = Depois 1 Dez. 

6. Schiler, M., 1979  (cit. 
McPherson E.G., 1984). 

Fotografias e leitor óptico       

7. Westergaard, C.J., 1982 
(cit. McPherson E.G., 1984). 

Fotografias e leitor óptico       

8. Ticknor, R. L., 1981 (cit. 
McPherson E.G., 1984). 

    E = 26 Fev.- 31 Mar.   
A = Depois 15 Maio 

E = 12 Out. - 5 Nov.    
A = Depois 1 Dez. 

a Autor (referenciado na parte inferior do Quadro) 
Fonte: McPherson, E.G., 1984. Planting for solar control. In: McPherson (Ed.) Energy-Conserving site design. American 
Society of Landscape Architects, Washington, p. 144. 
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O aspecto mais estudado do comportamento climático dos espaços verdes consiste na sua 

influência sobre a temperatura do ar. De uma forma geral os estudos incidem sobre o contraste 

entre parques urbanos e a área construída envolvente. Os resultados variam muito em função 

do método adoptado, das características dos espaços verdes e das diferenças climáticas entre 

cidades, tornando-se difícil a comparação de resultados159. 

Um estudo realizado com imagens térmicas efectuado na cidade de Munique (Alemanha), e 

apresentado por Pauleit & Duhme,160, 161, 162 demonstra que as árvores representam o elemento 

vegetal mais eficiente na diminuição do sobreaquecimento em áreas urbanas. O tipo de 

espaços abertos, e em particular aqueles que apresentam uma elevada percentagem de 

cobertura de árvores e superfícies de água, são as zonas que experimentam maior decréscimo 

da temperatura do ar. Um aumento de cobertura de copa de cerca de 10% baixou a 

temperatura do ar em cerca de 1,4ºC durante um dia quente de Verão163.Nos dias quentes de 

Verão estudados verificou-se que em parques grandes a temperatura do ar registou menos 

2─3ºC relativamente à observada na área urbana envolvente164. 

Um outro estudo realizado na cidade de Göteborg (Suécia), também comprovou o impacte da 

presença dos espaços verdes no clima165. As temperaturas do ar revelaram-se 

significativamente inferiores dentro de parques comparativamente às registadas nas áreas 

urbanas envolventes; e também se registou redução de temperaturas em áreas de transição 

(espaço verde ─ edificação). Em consequência, no referido estudo concluiu-se que é 

importante proteger a vegetação dentro das áreas urbanas e aconselha-se a criar uma densa 

rede de corredores públicos que estabeleça a ligação entre os espaços verdes urbanos. 

Acresce que, segundo Tyrväinen, L. et al.166, um clima urbano ideal deve proporcionar uma 

grande variedade de condições microclimáticas dentro de uma distância pedonal (ca. 150 m), a 

fim de evitar situações climáticas extremas. 

Importa referir também alguns estudos efectuados em Portugal, tal como o apresentado por 

Alcoforado167 sobre a comparação de ambientes bioclimáticos estivais de alguns espaços 

verdes de Lisboa. No citado estudo foram seleccionados três espaços verdes urbanos (Estrela, 

Madre de Deus, Campo Grande) onde foram realizadas medições respeitantes à temperatura 

do ar, humidade relativa e velocidade do vento. Os registos foram efectuados dentro do espaço 

verde e em ruas próximas do referido espaço, para permitir comparar a diferença entre espaço 

                                                      
159 - Andrade, H. J. N.. 2003. Ob. cit., p. 241. 
160 - Pauleit S.; Duhme F., 2000a. Assessing the environmental performance of land cover types for urban planning. 
Journal Landscape Urban Planning 52 (1): 1-20. 
161 - Pauleit, S.; Duhme, F., 2000b. GIS Assessment of Munich’s urban forest structure for urban planning. Journal of 
Arboriculture 26 (3): 133-141. 
162 - Pauleit, S.; Duhme, F., 1995. Developing quantitative targets for urban environmental planning. Land 
Contamination & Reclamation 3 (2): 64-66. 
163 - Tyrväinen, L.; Pauleit, S.; Seeland, K.; Vries, S. 2005. Ob. cit., p. 94 
164 - Idem, Ibidem. 
165 - Idem, Ibidem. 
166 - Idem, Ibidem. 
167 - Alcoforado, M.J. 1996. Ambiences bioclimatiques estivales de quelques espaces verts de Lisbonne. Publications 
de l´Association Internationale de Climatologie 9: 273-280. 
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verde e edificado. Como conclusões mais evidentes do estudo mencionado destacam-se as 

seguintes: 

1. existência de pequenas ilhas de frescura criadas pelos espaços verdes estudados; 

2. as referidas ilhas de frescura não se estendem, de forma significativa, aos quarteirões 

da vizinhança; 

3. nos espaços verdes estudados as diferenças termo-higrométricas registadas estão 

mais associadas ao tipo de composição do espaço (proporção de planos de água, de 

superfícies relvadas, etc.) do que à sua forma ou tamanho; a exposição em que se 

encontra o espaço verde também influencia as diferenças registadas; 

4. as diferenças de temperatura do ar registadas dentro do parque e nas ruas envolventes 

variam entre: 1,3 e 5,7 ºC. 

Na dissertação de doutoramento de Andrade168, intitulada “Bioclima humano e temperatura do 

ar em Lisboa”, o clima foi estudado numa perspectiva bioclimática. Na referida dissertação os 

aspectos bioclimáticos foram estudados através do índice termofisiológico ─ a temperatura 

fisiológica ─ calculado através da modelização do balanço energético do corpo humano, da 

temperatura do ar, tensão de vapor, velocidade do vento e temperatura radiativa média. No que 

diz respeito à vegetação e relevo como factores climáticos locais (influência sobre a 

temperatura do ar e as condições bioclimáticas) foram seleccionadas as seguintes áreas de 

estudo: vale da Avenida da Liberdade; vale da Avenida Almirante Reis; vale de Alcântara e 

bairro de Alvalade. Como considerações finais pode-se sublinhar que a diferenciação térmica 

dos vales estudados, no contexto do mesoclima urbano de Lisboa, é muito variável, 

dependendo das suas características (topografia, tipo de ocupação urbana, vegetação, etc.), 

do período do dia e das condições meteorológicas gerais169. 

Andrade, em relação ao papel térmico dos espaços verdes salienta a diferenciação térmica do 

Parque Eduardo VII em relação à Avenida da Liberdade, onde verificou que170: 

 durante a noite o Parque, foi o local que apresentou temperaturas inferiores, 

quer em Março quer em Junho/Julho; 

 durante o dia, o Parque só se diferenciou de forma significativa em 

Junho/Julho, tendo sido consideravelmente mais frio. 

Andrade concluiu que o comportamento térmico do espaço verde se apresenta indissociável 

das suas características topográficas. No que concerne aos espaços verdes de menores 

dimensões (como a Alameda D. Afonso Henriques, transversal à Avenida Almirante Reis e os 

espaços verdes de Alvalade) não se registou uma influência significativa sobre o campo 

térmico local, nas condições térmicas estudadas171. 

                                                      
168 - Andrade, H. J. N., 2003.Ob. cit. 
169 - Idem, p. 291. 
170 - Idem, Ibidem. 
171 - Idem, Ibidem. 
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O estudo climático referente a um espaço verde de Lisboa, o Jardim da Fundação Calouste 

Gulbenkian, elaborado por Andrade & Vieira,172 revela que o mesmo apresenta temperaturas 

do ar inferiores às da área construída envolvente em todas as estações do ano (realçando-se a 

do Verão). Estas observações vêm reforçar a importância do espaço verde na atenuação de 

situações de muito calor. Na estação de Verão, por exemplo, registou-se durante o dia, entre o 

interior do jardim e a zona envolvente, uma diferença de temperatura superior a 4,1 ºC em 50% 

das observações e superior a 5,8ºC em 15% das observações.173 Em situações de temperatura 

muito elevada (temperatura média dos locais de medição superior a 35ºC), observaram-se 

diferenças máximas de cerca de 9ºC entre o jardim (áreas à sombra) e a zona envolvente174. 

Foram efectuadas também diversas medições em condições semelhantes de exposição solar 

(sombra/sol) dentro e fora do jardim: ao sol a temperatura do jardim registou 2 a 3ºC abaixo da 

temperatura determinada fora do jardim, enquanto que em locais de sombra, dentro e fora do 

jardim, a diferença chegou a atingir 5ºC. Durante a noite o jardim apresentou, quase sempre, 

temperaturas inferiores apesar das diferenças registadas nesse período do dia serem menores, 

variando entre 1,4ºC e 2,5ºC175. 

Os estudos dedicados a árvores isoladas ou efectuados em arruamento são muito menos 

frequentes do que os realizados em parques urbanos. De referir, a título de exemplo, um 

estudo de Sashua-Bar & Hoffman176 sobre o efeito térmico de várias ruas arborizadas com 

orientação N-S, em Tel-Aviv, onde às 15 horas o arrefecimento médio devido à vegetação 

variou entre 1,3ºC e 3ºC. 

3.2.1.3. QUALIDADE DO AR 

A melhoria da qualidade do ar tem constituído uma das prioridades das políticas de ambiente 

ao longo das últimas décadas. A instalação de filtros adequados nas centrais térmicas, 

cimenteiras e incineradoras, a redução de poluentes nos combustíveis (e.g. Pb), bem como 

outras medidas técnicas, adquiriram um papel relevante na referida melhoria ambiental. 

Enquanto que as concentrações de poluentes atmosféricos, tal como o dióxido de enxofre, têm 

vindo a diminuir com sucesso nas áreas urbanas, outros poluentes ─ principalmente 

produzidos pelos automóveis ─ tais como óxido de azoto, ozono e componentes orgânicos 

voláteis, continuam a constituir uma preocupação crescente (Figura 3.4.)177. 

                                                      
172 - Andrade, H.; Vieira, R., 2005. Ob. cit., p. 39. 
173 - Idem, Ibidem. 
174 - Idem, Ibidem. 
175 - Idem, Ibidem. 
176 - Sashua-Bar, L.; Hoffman, M. E., 2000. Vegetation as a climatic component in the design of na urban street. Na 
empirical model to predicting the cooling effect of urban green áreas with trees. Energy and Buildings, 31: 221-235 (Cit. 
Andrade, H. J. N. 2003, p. 243). 
177 - Tyrväinen, L.; Pauleit, S.; Seeland, K.; Vries, S., 2005. Ob. cit., p. 93. 
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A mudança de clima tem contribuído para agravar esta situação, uma vez que temperaturas e 

níveis de radiação elevados podem conduzir, por exemplo, a uma elevação da concentração 

de ozono no ar bem como a um aumento da emissão de dióxido de carbono178. 

 

 
Figura 3.4. ─ População exposta à poluição atmosférica acima dos valores limites da União Europeia (Tyrväinen, L.; 
Pauleit, S.; Seeland, K.; Vries, S., 2005. Ob. cit., p. 93). 

Enquanto que já há bastante tempo se reconhece que a floresta e as árvores urbanas 

desempenham um papel muito importante na atenuação da poluição do ar, só recentemente 

começou a alertar-se para o facto de determinadas espécies arbóreas, e particularmente em 

climas quentes como o mediterrânico, emitirem gases voláteis orgânicos biogénicos (COVBs) 

que podem vir a ser precursores da formação do ozono179. Para além disso, deve-se ter em 

atenção, aquando da selecção das espécies arbóreas utilizadas em planeamento urbano, quais 

aquelas que libertam pólen, o qual poderá provocar alergias180. 

Na selecção das árvores de arruamento importa, portanto, contemplar também o seu potencial 

de alergia. As plantas relacionadas com as alergias podem desencadear as referidas alergias 

desde que se inale o seu pólen, mas também através de reacções provocadas pelo contacto 

com as folhas, tronco e seiva181. Recorrendo a uma escala ─ Ogren Plant-Allergy Scale 

(OPALSTM) ─ pode-se classificar a taxa do potencial de cada árvore para provocar reacções de 

alergia ou, em último grau, causar asma182. É importante relembrar, no entanto, que a alergia é 

determinada por vários outros factores: tipo de contacto, proximidade da árvore, direcção do 

vento, padrões de precipitação, etc183. 

                                                      
178 - Tyrväinen, L.; Pauleit, S.; Seeland, K.; Vries, S., 2005. Ob. cit., p. 93. 
179 - Idem, p. 94. 
180 - Idem, Ibidem. 
181 - Ogren, T. L. 2000. Allercy-free gardening. Ten Speed Press, Berkeley, California. 
182 - Idem. 
183 - Idem. 
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A gestão e manutenção das árvores também interferem na emissão de poluentes, porque o 

equipamento utilizado em muitas actividades de manutenção emite poluentes e gases, tais 

como COVBs, CO, CO2, óxidos de azoto (NOx), óxidos de enxofre (SOx), e outras partículas 

importantes. O uso de combustíveis fósseis para a estabilização e manutenção da estrutura da 

vegetação deve compensar, ao propiciar uma vida mais longa para as árvores assim poderem 

cumprir a sua função de afastar e remover as partículas poluentes. Nestas circunstâncias, 

quando se avaliam as alterações globais da qualidade do ar devido às árvores, deve-se ter 

também em consideração a poluição que resulta das actividades de gestão e manutenção das 

mesmas184. 

Terminada a revisão sobre os principais tipos de poluição que afectam o ambiente urbano, 

iremos examinar o papel desempenhado pelas árvores urbanas, designadamente como bio-

monitores da qualidade do ar, atenuadores da qualidade do ar e fontes de poluição185. 

3.2.1.3.1. Árvores urbanas como bio-monitores da qualidade do ar 

A expressão bio-monitor define-se como sendo a utilização de um organismo para se obter 

informação sobre a qualidade do ambiente. Considera-se um bio-monitor activo, caso se 

introduza deliberadamente na área de estudo o material vegetal seleccionado e padrão, ou 

passivo, caso se recorra a um tipo de plantas que naturalmente se encontram presentes no 

ambiente em estudo. As árvores urbanas são excelentes bio-monitores passivos186. 

Submetendo-as a uma série de modificações nas suas actividades fisiológicas, as árvores 

removem os poluentes atmosféricos. Por conseguinte, quando avaliamos o estado 

fitossanitário das árvores na cidade estamos a avaliar de uma forma indirecta uma série de 

parâmetros urbanos como, por exemplo, a qualidade do ar187. 

Os poluentes provenientes de várias fontes industriais e domésticas, encontram-se ou sob a 

forma de gases ou em finas partículas muitas vezes de dimensões coloidais. Sempre que uma 

destas substâncias ou mesmo uma combinação delas ultrapasse uma certa concentração 

atmosférica, em geral diminuta, as sequelas são muito nocivas e frequentemente letais para 

algumas espécies vegetais188. Os principais poluentes atmosféricos são: dióxido de enxofre, 

fluoretos, etileno, cloro, amoníaco, e a substância complexa de composição variável conhecida 

por smog (mistura de fumo e nevoeiro, onde o principal poluente é o ozono)189. 

As árvores, devido ao seu longo ciclo de vida, encontram-se expostas aos poluentes durante 

um longo período de tempo; geralmente, todavia, apresentam-se bem adaptadas ao ambiente 

em que se encontram inseridas e de uma forma geral encontram-se bem distribuídas ao longo 

da cidade. No entanto, importa ser prudente na interpretação dos efeitos e/ou alterações a 

                                                      

184 - Nowak, D. J., 2001. Ob. cit., p. 29. 
185 - Paolletti, E.; Karnosky, D.; Percy, K., 2004. Ob. cit., p. 129. 
186 - Idem, p. 134. 
187 - Idem, Ibidem. 
188 - Meyer, B.; Anderson, D.; Böhning, R.; Fratianne, D., 1973, Ob. cit., p. 570. 
189 - Idem, Ibidem. 
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nível macroscópico, fisiológico e bioquímico, principalmente porque muitos dos poluentes 

apresentam respostas semelhantes e frequentemente não aparece só um tipo de poluente no 

ambiente. Além disso, o ferimento/ lesão é em geral provocado por uma curta exposição a 

elevadas concentrações de poluentes; enquanto que a perda, normalmente, é crónica e 

causada por exposições prolongadas a baixos níveis de poluição. Ocasionalmente, mesmo na 

ausência de sintomas visíveis as árvores também exibem reduzida produtividade e débil 

vitalidade190. 

O tipo e grau de dano, provocados pelos poluentes supramencionados, dependem geralmente 

da época do ano (as folhas primaveris são as mais sensíveis), da natureza da substância 

tóxica, das condições ambientais e do tipo de espécie vegetal.191, 192 Em geral, as resinosas, de 

folhas persistentes, sofrem mais do que as folhosas193. Para além disso, certos prejuízos 

causados por poluições periódicas, podem provocar desfolhações repetidas, conducentes à 

morte da árvore por esgotamento194. 

Tendo em consideração as dificuldades anteriormente expostas e com o objectivo de facilitar a 

identificação da fonte poluente, o US Environmental Protection Agency´s Manual on Diagnosing 

Vegetation Injury elaborou os procedimentos seguintes:195i) que espécies de plantas foram 

afectadas?; ii) quais os sintomas e quais as partes da planta atingidas?; iii) existe alguma fonte 

de poluição próxima do local capaz de causar o dano observado?; iv) qual a distribuição das 

plantas prejudicadas?; v) detectou-se a presença de agentes biológicos (insectos, nemátodos, 

etc.); vi) qual a história recente da área afectada?. 

As lesões visíveis, tais como redução do crescimento, adelgaçamento da copa, alterações 

fenológicas e lesões foliares (cloroses e necroses) podem ser causadas por diversos factores 

(e.g., nutricionais) e/ou podem estar relacionadas com a presença de certos poluentes. Estes 

provocam sintomas que raramente são específicos de determinado poluente, conforme se 

pode inferir da leitura do Quadro 3.4. 

As lesões provocadas pelo ozono são, geralmente, difíceis de reconhecer. Existem alguns 

sintomas básicos que usualmente estão associados a uma exposição crónica ao ozono nas 

folhosas de folha persistente, tais como pontilhado ou pigmentação geral nas folhas196. Os 

sintomas apresentados pelas árvores em presença do ozono variam, contudo, consoante a 

espécie, bem como em função das condições ambientais e fisiológicas em que a árvore se 

encontra. Algumas espécies também apresentam uma coloração natural na folhagem que se 

acentua na presença de ozono (e.g. folhas jovens de Corylus avellana e Rubus spp.)197. 

                                                      
190 - Paolletti, E.; Karnosky, D.; Percy, K., 2004, Ob. cit., p. 134. 
191 - Meyer, B.; Anderson, D.; Böhning, R.; Fratianne, D., 1973, Ob. cit., p. 570. 
192 - Fischesser, B., 1981. Conhecer as árvores. Publicações Europa-América, Mem Martins, p. 210. 
193 - Idem, Ibidem. 
194 - Idem, Ibidem. 
195 - Paolletti, E.; Karnosky, D.; Percy, K., 2004. Ob. cit., p. 135. 
196 - No entanto estes sintomas também podem estar associados a sintomas causados por agentes bióticos e abióticos 
197 - Paolletti, E.; Karnosky, D.; Percy, K., 2004. Ob. cit., p. 135. 
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QUADRO 3.4.  ─  LESÕES PROVOCADAS ÀS PLANTAS PELA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA 

POLUENTE FONTE SUSCEPTIBILIDADE SINTOMAS COMENTÁRIOS 

Ozono (O3) 

Escape dos automóveis e 
outros motores de 
combustão interna 
(libertação de NO2 
combinado com O2 + luz 
solar → O3).  

Dilatação de todas as 
folhas. 

As folhas apresentam 
pontilhagem, matização, e 
clorose, aparecendo 
primeiro na página superior. 
A dimensão das manchas 
varia desde pequena a 
grande e onde a cor pode  
variar desde o branco-pálido 
ao bronzeado, castanho, ou 
preto. Pode ainda ocorrer 
desfoliação prematura e 
atrofiamento.  

Penetra através dos 
estomas. É considerado o 
poluente mais nocivo para 
as plantas. Trata-se do 
principal componente do 
smog. 

Peroxi-acetil nitrato 
(PAN) 

Escape dos automóveis e 
outros outros motores de 
combustão interna (vapores 
de gasolina e gasolina 
queimada incompletamente 
+ O3   + NO  → PAN).  

- Provoca "folhas prateadas" 
nas plantas, i.e., manchas 
branco-pálido a bronze na 
página inferior das folhas 
que podem mais tarde 
espalhar-se por toda a folha 
e assemelhar-se às lesões 
provocadas pelo efeito do 
ozono. 

Efeito mais severo próximo 
das áreas metropolitanas, 
em particular onde o efeito 
do smog se faz mais sentir. 

Dióxido de enxofre 
(SO2) 

Fumos de fábricas. Escape 
dos automóveis e outros 
motores de combustão 
interna. 

Considerado tóxico a partir 
da concentração de 0,3 a 
0,5 ppm. 

Em baixa concentração 
provoca geralmente clorose. 
Em elevada concentração 
provoca riscas 
esbranquiçadas no tecido 
das folhas. 

Combinado com a 
humidade forma gotículas 
ácidas tóxicas (chuva 
ácida). 

Dióxido de azoto 
(NO2) 

Forma-se através do 
oxigénio e do azoto 
existentes no ar e 
resultantes de fontes de 
combustão, e.g., caldeiras 
de aquecimento, motores de 
combustão interna. 

Considerado tóxico a partir 
da concentração de 2 a 3 
ppm. 

Provoca uma cor 
esbranquiçada ou bronze 
nas plantas semelhante à 
provocada pelo SO2. A sua 
presença em baixas 
concentrações também 
inibe  o crescimento das 
plantas. 

- 

Fluoreto de 
hidrogénio (HF) 

Fumos de fábricas 
relacionadas com minérios e 
petróleo. 

Considerado tóxico a partir 
do valor de concentração de 
0,1 a 0,2 ppm. 

Nas dicotiledóneas a 
margem da folha e nas 
monocotiledóneas a 
extremidade da folha 
transformam-se em 
castanho escuro, podendo 
provocar a perda de 
folhagem. Algumas 
espécies toleram HF acima 
de 200 ppm. 

HF pode-se  evaporar ou 
ser retirado da planta 
através da lavagem e a 
planta pode ir recuperacndo 
lentamente. 

Cloro (Cl) e                
Ácido clorídrico 
(HCl) 

Refinarias, fábricas de 
vidros, incineradores de 
plásticos. 

Considerado tóxico a partir 
da concentração de 0,1 
ppm. 

As folhas apresentam-se 
esbranquiçadas e com 
áreas de necroses entre as 
nervuras. As margens das 
folhas frequentemente 
aparecem com 
queimaduras. As folhas 
podem cair 
prematuramente. As lesões 
por vezes são semelhantes 
às causadas pelo SO2. 

- 

Adaptado de Agrios, G.N. 2005. Plant Pathology. Academic Press, London, p. 369. 
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QUADRO 3.4. ─ LESÕES PROVOCADAS ÀS PLANTAS PELA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA (CONTINUAÇÃO)  

POLUENTE FONTE SUSCEPTIBILIDADE SINTOMAS COMENTÁRIOS 

Etileno                
(CH2 CH2)  

Escape dos automóveis. 
Combustão de gás, fuelóleo 
e carvão, e libertado no 
amadurecimento da fruta 
em armazéns. 

Considerado tóxico a partir 
da concentração de 0,05 
ppm. 

As plantas apresentam um 
aspecto atrofiado, as suas 
folhas desenvolvem-se 
anormalmente e 
envelhecem 
prematuramente. As plantas 
produzem poucas flores e 
frutos. 

O etileno é uma hormona 
vegetal que apresenta 
numerosas funções. 

Partículas PM10 

Poeiras de estradas, 
fábricas de cimento, 
combustão de carvão, etc. 

- Provocam a formação de 
uma camada de poeira ou 
crostas na superfície das 
plantas. As plantas 
apresentam cloroses e  um 
reduzido crescimento, 
podendo chegar a morrer. 
Algumas poeiras são tóxicas 
e queimam os tecidos das 
folhas directamente ou 
depois de se dissolverem 
com o orvalho ou com a 
água da chuva. 

- 

Adaptado de Agrios, G.N. 2005. Plant Pathology. Academic Press, London, p. 369. 

Apresentam-se em seguida os principais sintomas das árvores lesionadas por efeito do 

ozono198: 

 de uma forma geral, apresentam pontilhados (inferiores a 1 mm) na página superior da 

folha ou uma pigmentação generalizada (descoloração avermelhada ou cor de bronze), 

com a página inferior sem qualquer tipo de sintoma. Apenas quando a situação se 

repete muito próxima da anterior é que também a página inferior apresenta lesões 

devidas à presença do ozono; 

 os sintomas nunca aparecem na vénula (pequena ramificação nas nervuras das 

folhas); 

 as folhas próximas do galho (folhas antigas) exibem um aumento da presença do 

pontilhado devido a uma exposição prolongada do ozono (efeito da idade); 

 adicionalmente aparecem determinadas características típicas associadas a outros 

efeitos, como é o caso do efeito de ensombramento onde ocorre um fenómeno de 

folhas imbricadas (mas onde a área foliar que se encontra à sombra se apresenta sem 

sintomas). 

                                                      
198 - Innes, J.L.; Skelly, J.M.; Schaub, M., 2001. Ozone and broadleaf species. A guide to the identification of ozone-
induced foliar injury. Birmensdorf, Eidgenössische Forschungsanstalt WSL. Paul Haupt, Bern (Cit. Paolletti, E.; 
Karnosky, D.; Percy, K., 2004, p. 136). 
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Um dos sintomas, decorrente da presença de poluentes, que se distingue de todos as outras 

lesões microscópicas tem sido detectado na cutícula199. O principal constituinte da cutícula é a 

cutina, formada por uma mistura de materiais afins das ceras, e presente na face externa das 

paredes celulares da epiderme das folhas, caules, frutos e outros órgãos200. A referida 

substância, pouco permeável à água, permite a redução da transpiração realizada pelas 

paredes celulares das células epidérmicas. A espessura da referida camada depende da 

espécie vegetal, das condições ambientais em que as folhas se desenvolvem e vai 

aumentando com a idade da planta201. As cutículas representam uma das interfaces entre a 

planta e o seu meio envolvente, sendo a erosão da cutícula considerada um dos indicadores 

mais característicos da poluição (apesar de por vezes o avançar da idade da planta dificultar a 

identificação do referido sintoma)202. A quantidade total de cutículas destruídas é geralmente 

inversamente proporcional à quantidade de substâncias acumuladas na superfície (poeiras) e 

diminui das áreas rurais para as urbanas203. A lavagem das folhas é geralmente a única 

solução para reduzir o efeito da acumulação de poeiras204. 

No caso do Dióxido de enxofre, verifica-se que o enxofre entra pelos estomas e é 

progressivamente integrado na elaboração da matéria orgânica; no entanto, a partir de um 

determinado limiar torna-se nocivo205. As lesões provocadas pela presença excessiva de 

enxofre manifestam-se através da necrose das folhas, apresentando-se sob a forma de 

manchas pardas ou claras localizadas entre as nervuras. No caso das resinosas, surge nas 

suas agulhas um anel descorado que se estende até às duas extremidades da agulha. As 

referidas necroses são definitivas, mas não progridem por si mesmas, apenas uma próxima 

emissão de enxofre desencadeará a sua evolução. Este tipo de lesão raramente provoca a 

morte da árvore206. 

No caso da poluição devida ao flúor verifica-se que, à semelhança do enxofre, é absorvido 

pelos estomas, e encontra-se armazenado nas extremidades das folhas, indo envenenando 

lentamente. Os sintomas causados por este poluente manifestam-se através de necroses, 

castanho-claras, cor de ferrugem ou negras, que se localizam nas extremidades das agulhas 

(caso das resinosas), extremidades dos lóbulos (para as folhas recortadas) e no bordo das 

folhas (folhas largas inteiras). As aludidas necroses não respeitam as nervuras e evoluem por 

si mesmas, podendo desencadear a desfolhação e a morte da árvore207. 

                                                      
199 - Idem, Ibidem. 
200 - Meyer, B.; Anderson, D.; Böhning, R.; Fratianne, D., 1973, Ob. cit., p. 47 
201 - Idem, Ibidem. 
202 - Percy, K.E.; Cape, J.N.; Jagels; Simpson, C.J., 1994. Air pollutants and the leaf cuticle. NATO ASI Series G: 
ecological Sciences, Vol 36. Springer-Verlag, Berlin (cit. Paolletti, E.; Karnosky, D.; Percy, K., 2004, p.136). 
203 - Huttunenet S.; Makela, M.; Karku, M.; Troyanowsky, C., 1985. Effects of acid deposition on needle surfaces. In: Air 
pollution and plants, VCH Verlagsgesellschaft mbH, Weinhein, German Federal Republic: 218-221 (cit. Paolletti, E.; 
Karnosky, D.; Percy, K., 2004, p. 136). 
204 - Paolletti, E.; Karnosky, D.; Percy, K., 2004. Ob. cit., p. 136. 
205 - Fischesser, B., 1981. Ob. cit., p. 210. 
206 - Idem, Ibidem. 
207 - Idem, Ibidem. 
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De referir que na cidade, as espécies Ginkgo biloba e o Platanus spp. apresentam maior 

resistência à poluição. No primeiro caso devido à sua rusticidade e no segundo devido ao facto 

do plátano oferecer um curto período com folhas e, para além disso, apresentar uma folha 

brilhante que facilmente é lavada pela chuva208. As espécies e subespécies das árvores 

também variam a sua sensibilidade aos diferentes poluentes, apresentando-se umas mais 

resistentes e outras mais sensíveis, como se pode ver na Figura 3.5. 

 
Figura 3.5. ─ Exemplo de lesões nas plantas causadas pela poluição atmosférica: danos devido ao ozono nas folhas 
de tabaco (A), batateira (B), coníferas (C) e do Acer pseudoplatanus (D); lesões provocadas pelo dióxido de enxofre 
nas folhas do Populus spp (E).; lesões causadas pelo Cloro nas folhas de Aesculus hippocastanum (F). (Agrios, G.N. 
2005. Plant Pathology. Academic Press, London, p. 370 [Photographs courtesey of Plant Pathology Department, 
University of Florida]. 

3.2.1.3.2. Influência das árvores urbanas na atenuação da poluição atmosférica 

3.2.1.3.2.1. Remoção e intercepção dos poluentes do ar 

Os parâmetros ambientais diferem consideravelmente consoante se trata de um meio urbano 

ou não urbanizado. Entre os referidos parâmetros, a poluição do ar é frequentemente mais 

elevada nas cidades. As árvores urbanas desempenham um papel importante na eliminação ou 

atenuação dos efeitos dos referidos parâmetros, uma vez que conseguem neutralizar, através 

de processos químicos, os poluentes instáveis (ozono, óxidos de azoto e de enxofre)209. 

Uma outra função importante das árvores reside no papel que desempenham na captura de 

poeiras. As espécies de folha persistente, e em particular as coníferas (uma vez que estas 

apresentam uma maior área foliar e algumas delas mantém os estomas abertos mesmo 

                                                      
208 - Idem, Ibidem. 
209 - Paolletti, E.; Karnosky, D.; Percy, K., 2004. Ob. cit., p. 129. 
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durante a noite)210, filtram melhor as poeiras do que as árvores de folha caduca; no entanto, as 

coníferas revelam-se mais sensíveis à poluição211. 

As árvores também removem poluentes interceptando as partículas do ar. Algumas destas são 

absorvidas pela árvore212, mas muitas partículas interceptadas ficam retidas na superfície da 

planta. As partículas interceptadas podem ser subsequentemente resuspendidas na atmosfera, 

lavadas e retiradas pela chuva, ou caírem para o solo com a queda da folha ou de um 

galho213.Por conseguinte, a vegetação é frequentemente apenas uma retentora temporária das 

partículas atmosféricas. 

As árvores isoladas filtram menos poeiras do que quando organizadas em grupos ou em 

alinhamento. As árvores captam melhor os poluentes do ar quando se encontram localizadas 

próximo da fonte emissora214. Os espaços verdes e as árvores que se encontram integradas 

em áreas urbanas conseguem assim contribuir para uma melhoria da qualidade do ar local, 

bem como servir de protecção contra as radiações solares ultravioleta. 

São cinco as formas pelas quais as árvores urbanas beneficiam a qualidade do ar215: 

 absorvendo os poluentes gasosos (e.g., O3, NO2 e SO2) através da superfície das 

folhas; 

 interceptando as partículas (e.g., pó, cinza, pólen e fumo); 

 reduzindo as emissões provenientes da geração de energia, devido ao decréscimo do 

consumo de energia nos edifícios; 

 libertando oxigénio e sequestrando dióxido de carbono através da fotossíntese; 

 transpirando água e ensombrando as superfícies, o que conduz à diminuição da 

temperatura do ar local e, consequentemente, reduz as concentrações de ozono. 

No caso dos gases poluentes ficarem retidos nas folhas surgem duas situações: podem ser 

directamente absorvidos pela folha através dos estomas ou indirectamente adsorvidos através 

de reacções físicas com as suas superfícies216. 

As árvores removem os poluentes do ar principalmente através dos estomas das folhas217; uma 

vez no interior da folha, os gases difundem-se para espaços intercelulares e podem ser 

absorvidos através de membranas muito finas de água para formarem ácidos ou reagirem com 

as superfícies do interior da folha218. 

                                                      
210 - Freer-Smith P.H., Broadmeadow, M.S.J., 1996. The improvement of Urban Air Quality by Trees. Arboriculture 
Research and Information Note 135-ERB-96. Arboriculture Research and Information Note 135 – ERB – 96. 
Arboriculture Advisory and Information Service, Farnham, Surrey, p. 4. 
211 - Tyrväinen, L.; Pauleit, S.; Seeland, K.; Vries, S., 2005. Ob. cit., p. 93. 
212 - Nowak, D. J. 2001. Ob. cit., p. 26. 
213 - Idem, Ibidem. 
214 - Tyrväinen, L.; Pauleit, S.; Seeland, K.; Vries, S., 2005. Ob. cit., p. 94. 
215 - Maco, S. E.; McPherson G.; Simpson, J.; Peper, P.; Xiao, Q. 2003. City of San Francisco, California. Street Tree 
Resource analysis. Center for Urban Forest Research, USDA Forest Service, Pacific Southwest Research Station, p. 9. 
216 - Paolletti, E.; Karnosky, D.; Percy, K., 2004. Ob. cit., p. 138. 
217 - Nowak, D. J. 2001. Ob. cit. 
218 - Idem. 
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A variação de taxas de remoção de poluentes pelas árvores difere de cidade para cidade, uma 

vez que existe uma diversidade de condicionantes que se alteram, tais como: quantidade de 

poluentes no ar; tipo de espécies arbóreas; duração do período em que as árvores se 

apresentam com folhas; precipitação e outras variáveis meteorológicas (Quadro 3.5.). 

Diversos estudos realizados, principalmente nos EUA, têm vindo a demonstrar o potencial das 

árvores e da floresta urbana na melhoria da qualidade do ar (e.g. McPherson, 1994)219. Em 

1994 foi estimada a remoção total de poluentes pelas árvores num período sem precipitação 

(estação seca) e o valor que lhe está associado, tendo-se para o efeito escolhido três cidades 

(Quadro 4): Nova Iorque (800 km2 de área terrestre; 16,6 % de cobertura arbórea), Atlanta (341 

km2 de área terrestre; 32,9 % de cobertura arbórea) e Baltimore (209 km2 de área terrestre; 

18,9 % de cobertura arbórea). 

QUADRO 3.5. – ESTIMATIVA DA REMOÇÃO PELAS ÁRVORES DE OZONO (O3), PARTÍCULAS PM10, DIÓXIDO DE AZOTO (NO2), 
DIÓXIDO DE ENXOFRE (SO2I), E MONÓXIDO DE CARBONO (CO) EM TRÊS CIDADES. OS NÚMEROS EM PARÊNTESES 
REPRESENTAM A SÉRIE DE VALORES ESPERADOS (NÃO EXISTE ESTIMATIVA PARA O CO). 
O VALOR MONETÁRIO PARA A REMOÇÃO DOS POLUENTES PELAS ÁRVORES FOI ESTIMADO USANDO OS VALORES MÉDIOS DE 
CADA POLUENTE, NOS EUA E O VALOR CONSIDERADO PARA O O3 FOI O ESTIMADO PARA O NO2.  
 

  

NOVA IORQUE ATLANTA BALTIMORE 

POLUENTE REMOÇÃO VALOR REMOÇÃO VALOR REMOÇÃO VALOR 

  (g) (103 dólares) (g) (103 dólares) (g) (103 dólares) 

O3 
506 3 417 514 3 471 180 1 214 

(124−631) (839−4263) (101−604) (684−4081) (42−221) (284−1494) 

PM102 470 2120 406 1833 137 618 
(182−834) (819−3761) (157−706) (709−3183) (53−239) (239−1079) 

NO2 
510 3 441 145 979 115 773 

(216−593) (1459−4004) (72−165) (483−1115) (48−134) (322−907) 

SO2 
238 394 95 158 55 91 

(117−358) (193−593) (42−137) (69−227) (26−85) (42−140) 

CO 97 93 35 33 13 12 
      

TOTAL  1 821 9 465 1 196 6 474 499 2 709 
(736−2514) (3404−12 713) (407−1648) (1979−8640) (181−692) (900−3632) 

TOTAL  13,70  10,60  12,20  
(g m-2)       

Adaptado de Nowak, D. J. 2001. Ob. cit., p. 27. 

Como conclusão primeira, decorrente do exame do quadro supramencionado, aponte-se a 

disparidade entre os resultados obtidos no referido estudo, elaborado através de uma 

simulação em computador utilizando o modelo Urban Forest Effects (explanado em capítulo 

ulterior). Com efeito, a remoção de poluentes, expressa em gramas por metro quadrado de 

copa, foi a seguinte: Nova Iorque ─ 13,7 g/m2; Baltimore ─ 12,2 g/m2; Atlanta ─ 10,6 g/m2 220. 

                                                      
219 - Tyrväinen, L.; Pauleit, S.; Seeland, K.; Vries, S., 2005. Ob. cit., p. 93. 
220 - Nowak, D. J., 2001. Ob. cit. 
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Estas diferenças justificam-se porque são múltiplos os factores que intervêm na remoção dos 

poluentes atmosféricos, com sublinhado para os seguintes: quantidade e qualidade de 

superfície de área foliar (variáveis com a espécie arbórea, tamanho das árvores e condições de 

crescimento), clima, taxa de transpiração, e concentração de poluentes locais. 

Contudo, na Europa os estudos efectuados com o objectivo de comprovar o referido efeito 

benéfico das árvores têm sido menos frequentes. Mas há resultados que permitem obter 

importantes conclusões, tais como registados num estudo de Freer-Smith & Broadmeadow221, 

onde se desenvolveu um modelo para estimar a quantidade de poluentes retirados pelas 

árvores das florestas. O citado modelo, aplicado ao Greenwood Community Forest (nos 

arredores de Nottingham, Reino Unido), permitiu estimar que 10% da cobertura do bosque 

baixou a concentração de poluentes do ar em 4-5%. Na área em estudo, um aumento da 

cobertura de arvoredo de 22%, aproximadamente, pode conduzir a uma redução de 6-11% dos 

poluentes do ar. Prevê-se que a atenuação seja maior (23-31%) quando a concentração de 

poluentes se apresenta mais elevada222. 

3.2.1.3.2.2. Redução do dióxido de carbono atmosférico 

A concentração de gases com efeito de estufa (GEE) na atmosfera está a aumentar 

provocando modificações no clima do nosso planeta223. Um dos responsáveis pela absorção de 

grande parte da radiação libertada pela Terra é o dióxido de carbono e contribui em cerca de 

50% para a formação do efeito de estufa.224 A concentração atmosférica do dióxido de carbono 

aumentou aproximadamente 25% nos últimos 100 a 150 anos, e actualmente aumenta ca. 4% 

por década, devido principalmente à desflorestação e à utilização de combustíveis fósseis225. 

Com o intuito de estabilizar ou reduzir a concentração de GEE na atmosfera, em 1992 foi 

assinada a Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas, 

comprometendo-se os países industrializados a reduzir as emissões até ao ano 2000 (por 

forma a atingir os valores registados em 1990). Decorreram alguns anos de impasse, devido à 

não ratificação por alguns países-chave, como por exemplo EUA, Rússia e Austrália; note-se 

que recentemente a Rússia demonstrou intenção de ratificar a referida Convenção. No entanto, 

caso o Protocolo de Quioto não entre em vigor, a União Europeia tem a intenção de progredir 

com a estratégia de implementação de políticas internas que reduzam as emissões de GEE 

(recorrendo à implementação do Programa Europeu das Alterações Climáticas e do sistema 

Europeu de Comércio de Emissões) 226. A floresta urbana, à proporção da sua dimensão, 

também contribui para o sequestro de carbono. 

                                                      
221 - Freer-Smith P.H., Broadmeadow, M.S.J., 1996. Ob. cit., p. 1. 
222 - Idem, Ibidem. 
223 - Pereira, J. S.; Silva, T.; Correia, A. V.; Correia, P. A., 2004. Florestas e Alterações Climáticas o Sequestro de 
Carbono nas Florestas. Ingenium 2ª série (84): 62-63, p. 62. 
224 - Jo, H.K.; McPherson, G. 1995. Carbon storage and flux in urban residential greenspaces. Journal of environmental 
management (45): 109-133, p. 109. 
225 - Idem, Ibidem. 
226 - Pereira, J. S.; Silva, T.; Correia, A. V.; Correia, P. A., 2004. Ob. cit., p. 62. 
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As árvores e florestas urbanas conseguem baixar a concentração do dióxido de carbono 

atmosférico de duas maneiras227: 

 forma directa: as árvores, enquanto crescem, sequestram directamente o CO2; 

 forma indirecta: as árvores situadas próximo dos edifícios conseguem reduzir as 

necessidades de aquecimento e arrefecimento, logrando desta forma diminuir as 

emissões associadas, nomeadamente, à produção de energia eléctrica através de 

centrais térmicas. 

Analisemos cada uma das referidas formas de retenção de carbono: primeiro de forma directa 

e, depois, indirectamente. 

As árvores sequestram CO2 durante o seu período de crescimento e, tendo períodos diferentes 

de crescimento e morte, têm o seu ciclo de vida com ritmos diferentes. Depois de terminado 

este período elas tornam-se uma fonte de carbono, devido à sua libertação através da 

decomposição ou combustão. Assim sendo, devem ser imediatamente substituídas para 

compensar as emissões de carbono resultantes da remoção da madeira. De facto, a simples 

plantação de árvores pode não ser suficiente para reduzir a concentração de dióxido de 

carbono atmosférico. Plantar as árvores correctas no sítio correcto é o desafio necessário para 

manter durante muito tempo o arvoredo, a fim de evitar uma rápida libertação de carbono228. 

Efectivamente, as árvores ao crescerem conseguem diminuir o dióxido de carbono atmosférico 

directamente ao armazenarem carbono a partir do CO2. (Quadro 3.6.). As grandes árvores 

conseguem armazenar aproximadamente mil vezes mais carbono do que as árvores pequenas, 

principalmente se se encontrarem em boas condições fitossanitárias.229 A quantidade de 

carbono armazenada pelos arbustos corresponde aproximadamente a 4% da armazenada 

pelas árvores230. 

                                                      
227 - McPherson, E.G.; Simpson, J.R., 1999. Carbon dioxide reduction through urban forestry: guidelines for professional 
and volunteer tree planters. USDA Forest Service, Pacific Southwest Research General Technical Report Nº 171, 
Albany, CA., p. 2. 
228 - Jo, H.K.; McPherson, G., 1995. Ob. cit., p. 129. 
229 - Nowak, D.; McPherson, G.; Rowntree, R. 1994. Executive summary: Chicago’s urban forest ecosystem: results of 
the Chicago urban forest climate project. In: McPherson, G.; Nowak, D. Rowntree, R. Chicago’s urban forest 
ecosystem: results of the Chicago urban forest climate project. General Technical Report Northeastern Forest 
Experiment Station. USDA Forest Service, Nº NE-186.  Pp. iv 
230 - Idem, Ibidem. 
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QUADRO 3.6. – CARBONO SEQUESTRADO POR DIFERENTES ESPÉCIES ARBÓREAS. ASSUME-SE QUE CADA ÁRVORE TEM UMA 

COPA COM UMA ÁREA DE PROJECÇÃO DE 50 M2  

ESPÉCIES ARBÓREAS MÉDIA DE CARBONO 
SEQUESTRADO 

CARBONO 
SEQUESTRADO NA 

MATURIDADE 
  (kg ano-1) (kg ano-1) 

Acer platanoides 3,2 9,9 

Acer rubrum 2,8 8,9 

Acer saccharum 2,9 7,8 

Celtis occidentalis 2,7 8,5 

Fraxinus pennsylvanica 3,6 10,8 

Gymnocladus dioica 2,1 3,6 

Juglans nigra 3 8 

Picea glauca 3,3 7,7 

Picea pungens 6,7 12,8 

Pinus lambertiana 4,2 15,2 

Populus deltoides hybridis 14,9 29,6 

Tilis spp. 5,3 13,8 
VALOR MÉDIO 4,6 11,4 

   Fonte: Paolletti, E.; Karnosky, D.; Percy, K., 2002. Ob. cit., p. 145. 

Apresenta-se em seguida um estudo realizado por McPherson & Simpson231, com o objectivo 

de estimarem os valores de sequestro de CO2 (Quadro 3.7.). Foram considerados dois tipos de 

árvores, com folhas de regime caduco e persistente, e separadas quanto à altura: grandes (>15 

m), médias (10-15m) e pequenas (<10 m)232. Para o referido estudo consideraram-se três 

distintas regiões geográficas dos EUA (Figura 3.6.): região Norte (Nordeste, Meio Oeste e 

Montanhas do Oeste), região Central (Meio Atlântico e Centro Sul) e região Sul (Seatle até Los 

Angeles, Oeste de Phoenix e Charleston, centro Sul até Miami, Houston, e Dallas no Sul)233. O 

citado estudo também contemplou o facto dos veículos motorizados, serras mecânicas, e 

outros equipamentos, libertarem CO2 durante as operações de plantação e manutenção de 

árvores (Quadro 3.8.a), bem como a combustão de gasolina e gasóleo pelos veículos e 

equipamento de apoio à produção de árvores em viveiros, plantação e manutenção do 

arvoredo (Quadro 3.8.b). Adicionalmente, considerou que todas as árvores morrem e a maioria 

do CO2, que se acumulou na sua madeira é libertado para a atmosfera, quando a respectiva 

biomassa se decompõe234. 

                                                      
231 - McPherson, E.G.; Simpson, J.R., 1999. Ob. cit., p. 174. 
232 - Idem, p. 168. 
233 - Idem, p. 161. 
234 - Idem, p. 2. 
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QUADRO 3.7. – DIMENSÕES DAS ÁRVORES E CO2 SEQUESTRADO QUANDO AS ÁRVORES ATINGEM A SUA TAXA MÁXIMA DE 

SEQUESTRO DE CO2   

REGIÃO DE 
CRESCIMENTO/ TIPO DE 

ÁRVORE 

DAP ALTURA CO2 RETIRADO

(cm) (m) (kg ano-1) 

REGIÃO NORTE 

Grande ─ Caduca 27,5 12,1 42,9 

Média ─ Caduca 24,0 9,0 26,4 

Pequena ─ Caduca 13,7 5,3 5,5 

Grande ─ Persistente 20,6 9,5 22,0 

Média ─ Persistente 14,1 6,1 7,3 

Pequena ─ Persistente 4,5 3,0 1,1 

REGIÃO CENTRO 

Grande ─ Caduca 42,5 15,4 132,8 

Média ─ Caduca 34,3 10,9 66,8 

Pequena ─ Caduca 20,2 6,8 15,3 

Grande ─ Persistente 43,4 15,1 109,3 

Média ─ Persistente 34,4 10,5 47,1 

Pequena ─ Persistente 17,7 5,9 12,6 

REGIÃO SUL 

Grande ─ Caduca 57,5 18,7 294,7 

Média ─ Caduca 44,6 12,8 133,7 

Pequena ─ Caduca 26,6 8,3 32,3 

Grande ─ Persistente 66,1 20,8 302,8 

Média ─ Persistente 54,6 14,9 147,0 

Pequena ─ Persistente 30,9 8,7 46,6 

   Fonte: McPherson, E.G.; Simpson, J.R., 1999. Ob. cit., p. 174. 



O  V A L O R  D A S  Á R V O R E S  
Á R V O R E S  E  F L O R E S T A  U R B A N A  D E  L I S B O A  

77 

 
Figura 3.6. ─ Regiões florestais nos EUA distintas quanto ao número médio de dias sem queda de neve por ano (Norte 
≤ 180, Centro 180 a 240, Sul ≥ 240). (McPherson, E.G.; Simpson, J.R., 1999. Ob. cit., p. 161) 

QUADRO 3.8. – RESULTADOS DE UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE O CO2 LIBERTADO DEVIDO ÀS ACTIVIDADES RELACIONADAS COM 

O ARVOREDO 

QUADRO 3.8. A. CO2 RESULTANTE DA MANUTENÇÃO MUNICIPAL DO ARVOREDO. RESULTADO MÉDIO= 0,14 kg CO2 cm-1 DPA 

CIDADE, ESTADO Nº ÁRVORES MÉDIA DAP 
TOTAL 

COMBUSTÍVEL 

MANTIDAS (cm) (kg CO2 ano-1) 

Wellesley, MA 5 759 61,0 21 126 

Dallas, TX 10 000 76,2 102 731 

Mesquite, TX 10 000 10,2 145 620 

Colorado Springs, CO 100 000 45,7 144 600 

Lompoc, CA 19 503 26,7 77 300 

Portland, OR 150 000 20,3 231 360 

Ithaca, NY 11 000 27,9 87 629 

Sarasota, FL 12 300 20,3 90 567 

Salt Lake City, UT 72 000 40,6 32 205 

Sacramento, CA 97 000 61,0 346 184 

Modesto, CA 95 000 30,5 395 089 

Milwaukee, WI 200 000 25,4 353 635 

Minneapolis, MN 275 000 30,5 3 007 680 

TOTAL 1 057 562  5 035 727 

Fonte: McPherson, E.G.; Simpson, J.R., 1999.Ob. cit., p. 177. 
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QUADRO 3.8. B. CO2 RESULTANTE DA PRODUÇÃO DO ARVOREDO EM VIVEIROS. RESULTADO MÉDIO = 0,69 kg CO2 ÁRVORE-1 

NOME 

  

 
CIDADE, ESTADO 

 

 
Nº 

ÁRVORES 

 

VEÍCULO Escritório Produção Total 

(kg CO2 ano-1) (kg CO2 ano-1) (kg CO2 ano-1) (kg CO2 ano-1) 

Viveiros Glacier Nursery Kalispell, MT 50 000 17 714 5 283 68 725 91 722 

Cherry Lake Farms Groveland, FL 800 000 1 042 900 22 360 9 433 1 074 693 

Viveiros Forrest Keeling Elsberry, MO 4 000 000 146 080 94 299 286 897 527 276 

Viveiros High Ranch Sacramento, CA 12 500 156 022 9 901 7 853 173 776 

Viveiros KF Osseo, WI 1 000 000 275 840 44 368 88 736 408 944 

TOTAL   5 862 500       2 276 410 

Fonte: McPherson, E.G.; Simpson, J.R., 1999.Ob. cit., p. 177. 

Quando se considera o efeito do crescimento arbóreo em relação ao CO2 atmosférico, deve-se 

também ter em atenção que o carbono sequestrado pelas árvores será convertido novamente 

em CO2 quando as árvores morrerem. A partir desta altura, os benefícios do carbono 

sequestrado têm uma vida curta se a estrutura da vegetação não for mantida. Contudo, se a 

estrutura da vegetação for mantida através de técnicas que utilizem combustíveis fósseis, os 

benefícios quase serão anulados pela constante emissão de CO2 pelas máquinas de 

manutenção235. 

De uma forma geral, o CO2 libertado devido à plantação e manutenção de árvores, bem como 

outras acções relacionadas com essas actividades, representa 1 a 5% por ano da redução que 

se obtém através do sequestro de CO2 e do decréscimo de emissões atmosféricas 

provenientes de centrais térmicas236. 

O total de armazenamento anual de carbono pelo arvoredo da cidade de Nova Iorque (ca. 1,2 

milhões t por ano) é equivalente à quantidade emitida pela população de Nova Iorque durante 

cerca de 10 dias (valores calculados a partir da média de emissão de carbono)237. 

Andresen238 expõe a importância da árvore, com valores de referência para uma situação ideal, 

apresentando os seguintes dados: 1 ha de área verde equivale a 5 ha de superfície foliar total, 

e que em estado de funcionamento pleno retira 900 kg de CO2 do ar em 12 horas libertando 

600 kg de O2 (relembra-se que para um Homem a necessidade em oxigénio por ano é 

equivalente à produção de 150 m2 da superfície foliar)239. 

Um estudo apresentado por Jo & McPherson240 quantifica (através de uma simulação por 

computador) a relação entre os espaços verdes e o armazenamento de carbono, bem como o 

                                                      
235 - Nowak, D. J., 2001. Ob. cit., p. 29. 
236 - McPherson, E.G.; Simpson, J.R., 1999.Ob. cit., p. 8. 
237 - Nowak, D. J., 2001. Ob. cit., p. 26. 
238 - Andresen, M.T.L.M.B., 1982. Ob. cit., p. 26. 
239 - Bernatzky, A. 1978. Tree ecology and preservation. Elsevier Scientific Publishing Company, Amsterdam (cit. 
Andresen, M.T.L.M.B. 1982, p. 26). 
240 - Jo, H.K.; McPherson, G., 1995. Ob. cit. 
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fluxo anual de carbono nas áreas verdes de duas zonas urbanas residenciais (quarteirão 1 e 2) 

situadas a Noroeste de Chicago. A diferença de dimensão (o quarteirão 1 apresenta maior 

dimensão) e a proporção da cobertura vegetal (as árvores e arbustos no quarteirão 1 e no 2 

ocupam, respectivamente, 20,8% e 10,6% da área urbana), entre as duas áreas verdes das 

referidas zonas residenciais, resulta em diferenças consideráveis no total de carbono 

armazenado e libertado anualmente241. Sendo desta forma maior a quantidade total de carbono 

armazenada nos espaços verdes do quarteirão 1 comparativamente ao quarteirão 2 (ca. 26,15 

kg/m2 versus 23,20 kg/m2). A quantidade de carbono armazenado no relvado e em outras 

plantas herbáceas é de 0,5 a 0,7% em ambos os referidos quarteirões. A entrada anual líquida 

total de carbono, considerando todos os componentes das espaços verdes, é da ordem de 0,49 

kg/m2 e de 0,32 kg/m2 nos espaços verdes, respectivamente, do quarteirão 1 e do 2. A principal 

fonte de libertação de carbono, em ambos os casos, é a relativa à manutenção do relvado. No 

estudo citado não foi contemplada a redução da emissão de carbono devida à poupança de 

energia para aquecimento e arrefecimento decorrente da presença de vegetação242. Como 

conclusão do estudo em apreço, considera-se que 15 % do CO2 sequestrado por ano é 

eventualmente libertado para a atmosfera através da decomposição da biomassa da madeira 

retirada na poda das árvores e arbustos243. 

A redução do dióxido de carbono atmosférico também pode ser feita indirectamente. Como já 

foi referido, os edifícios e os pavimentos contribuem para o aumento da temperatura ambiente 

numa cidade. De facto, o rápido crescimento das cidades está associado a um aumento de 

temperaturas; por exemplo, na baixa de Chicago (EUA), ocorreu um incremento de cerca de 

0,4 ºC por década. Consequentemente, as necessidades de energia eléctrica destinada ao 

arrefecimento de uma cidade aumentam 3-8% de forma a compensar o efeito de ilha de calor 

urbano244. 

As árvores urbanas modificam o clima e são responsáveis por um decréscimo do consumo de 

energia dos edifícios através de245: 

 ensombramento, o qual diminui a quantidade de energia radiante absorvida e 

armazenada pela superfície dos edifícios; 

 evapotranspiração, a qual converte a água das plantas em vapor e, para isso, utiliza 

energia solar, arrefecendo assim o ar; 

 redução da velocidade do vento, por diminuição da entrada do ar exterior no interior 

dos edifícios. 

A influência das árvores na interferência do consumo de energia dos edifícios, quer para 

aquecimento quer para arrefecimento do seu interior, depende principalmente do tipo de clima 

                                                      
241 - Jo, H.K.; McPherson, G., 1995. Ob. cit., p. 109. 
242 - Idem, Ibidem. 
243 - McPherson, E.G.; Simpson, J.R. 1999. Ob. cit., p. 7. 
244 - Akbari, H.; Davis, S.; Dorsano, S.; Huang, J.; Winnett, S. (Eds), 1992. Ob. cit. 
245 - Maco, S. E.; McPherson G.; Simpson, J.; Peper, P.; Xiao, Q., 2003. Ob. cit., p. 4. 
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urbano, do tipo de construção dos edifícios, das espécies arbóreas e da sua localização. A 

importância relativa dos referidos efeitos depende da dimensão e da configuração das árvores. 

Da mesma forma, o espaçamento entre árvores, a expansão da copa, e a distribuição da área 

foliar, influenciam o transporte, quer do ar fresco quer dos poluentes atmosféricos, ao longo 

das ruas e para fora dos vales urbanos246. 

A localização das árvores em relação aos edifícios, tendo em atenção o ângulo e a infiltração 

solares, é de facto um ponto muito importante a ter em consideração, principalmente para os 

edifícios individuais. No Verão, altura em que o Sol anda muito baixo durante longas horas 

principalmente nos lados Este e Oeste, é necessário ensombrar estes dois lados, contribuindo 

assim para manter o edifício mais fresco. Por outro lado, a quantidade de ar exterior que entra 

para dentro de um edifício pode alterar-se substancialmente de acordo com a direcção e a 

velocidade do vento, a qual pode ser influenciada pela localização da árvore247. Como sabemos 

por experiência própria o ensombramento proporcionado pelas árvores é bastante benéfico 

durante o Verão, apesar de não ser desejável durante o Inverno quando os raios solares são 

apetecíveis. No entanto, as consequências causadas pelo ensombramento no Inverno, em 

termos de consumos de energia para conservação dos edifícios, são menos significativas do 

que os benefícios proporcionados no Verão. Tal facto, provavelmente, deve-se à circunstância 

de no Inverno o Sol ser menos intenso, e as árvores caducifólias, ao perderem as suas folhas, 

permitem que os raios solares atinjam os edifícios (Figura 3.7.); por conseguinte e de uma 

maneira geral, é preferível a utilização de espécies caducifólias do que de coníferas e folhosas 

com regime de folha persistente248. 

Mas mesmo os edifícios convencionais beneficiam muito com a correcta selecção e localização 

da espécie arbórea. Por exemplo, as árvores caducifólias proporcionam no Verão sombra e no 

Inverno permitem a entrada dos raios solares. Para os edifícios especialmente concebidos para 

o recurso à energia solar, é fundamental ter em atenção que a localização da árvore e a 

respectiva copa não tapem do Sol o colector solar, nem obstruam as paredes do lado Sul do 

edifício249. 

Do que precede conclui-se que a taxa de crescimento e a forma e densidade da copa 

constituem critérios importantes na selecção das melhores espécies arbóreas para 

ensombramento, bem como na sua correcta localização em relação ao edifício250. Diversos 

estudos demonstram tal facto. Gordon Heisler, dos Serviços Florestais dos EUA, acrescenta 

ainda que, após uma breve pesquisa sobre a arboricultura urbana, concluiu que de uma forma 

geral a energia utilizada anualmente para o aquecimento/ arrefecimento de um edifício com 

                                                      
246 - Idem, Ibidem. 
247 - McPherson, E. G.; Simpson, J.; Peper, P.; Scott, K.; Xiao, Q., 2000. Ob.cit. 
248 - Heisler G.M., 1986. Energy savings with trees. Journal of Arboriculture 12 (5): 113-125, p. 113. 
249 - Idem, Ibidem. 
250 - Idem, Ibidem. 
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árvores posicionadas e seleccionadas de forma correcta pode ser 20 a 25% inferior à 

consumida num edifício sem árvores251. 

Estudos sobre a matéria demonstram que a média anual de energia poupada com uma 

correcta localização das árvores é de 4% em relação a situações idênticas mas sem árvores, e 

uma poupança de cerca de 13% comparando uma situação com correcta posição e selecção 

de espécies versus uma situação em que as espécies estejam mal localizadas252. 

 
Figura 3.7. – Características das árvores caducas durante o Verão e o Inverno. A sombra das árvores, de facto, 
desempenha um eficiente trabalho no arrefecimento do edifício. A figura ilustra a dinâmica que existe entre árvores de 
folha caduca e a radiação solar que a árvore permite passar. (Heisler, 1986. In: Huang, J.; Ritschard, R.; Sampson, N.; 
Taha, H., 1992. Ob. cit., p. 28). 

Através de uma apropriada estratégia de plantação estabelecida com vista a diminuir o 

consumo de energia dos edifícios, as árvores urbanas conseguem absorver parte do CO2 

produzido pelos combustíveis fósseis utilizados nomeadamente em centrais térmicas253. 

Diversos estudos comprovam o efeito das árvores no consumo de energia para 

condicionamento ambiental dos edifícios. A título de exemplo, apresentamos um estudo 

realizado por McPherson & Rowntree254 para 12 cidades dos EUA no qual se demonstra ─ 

através de uma simulação realizado por computador e tendo em consideração que um 

incremento de 5% da cobertura arbórea consegue reduzir a temperatura do ar no Verão e a 

velocidade do vento em 1-2ºC e 10%, respectivamente ─ 255que uma árvore com altura 

superior a 7,6 m e de folha caduca, bem localizada em relação ao edifício, consegue contribuir 

                                                      
251 - Idem, Ibidem. 
252 - Nowak, D. J., 2001. Ob. cit., p. 30. 
253 - Idem, Ibidem. 
254 - McPherson, E.G.; Rowntree, R. A., 1993. Energy conservation potencial of urban tree planting. Journal of 
Arboriculture 19 (6): 321-331. 
255 - Heisler, G.M., 1990. Mean wind speed below building height in residential neighborhoods with different tree 
densities. ASHRAE Transactions 96, Part 1: 1389-1396, (cit. McPherson, E.G.; Rowntree, R. A. 1993, p. 321). 
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para uma poupança anual de 8 a 12% da energia utilizada no condicionamento ambiental de 

um edifício (Figura 3.8. e 3.9.)256. 
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Figura 3.8. – Simulação da economia energética anual no aquecimento e no arrefecimento (em %) devida à sombra 
directa de uma árvore com uma altura de 7,6 m e aos efeitos indirectos que se assume estarem associados a um 
aumento de 5% da cobertura arbórea total (McPherson, E.G.; Rowntree, R. A., 1993.Ob. cit., p. 324). 
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Figura 3.9. – Simulação da economia energética anual no aquecimento e no arrefecimento (em $) devida à sombra 
directa de uma árvore com uma altura de 7,6 m e aos efeitos indirectos que se assume estarem associados a um 
aumento de 5% da cobertura arbórea total (McPherson, E.G.; Rowntree, R. A., 1993.Ob. cit., p. 324). 

                                                      
256 - McPherson, E.G.; Rowntree, R. A., 1993. Ob. cit., p. 321. 
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3.2.1.3.2.3. Emissão de gases voláteis orgânicos 

Algumas espécies arbóreas emitem compostos orgânicos voláteis biogénicos (COVBs), tais 

como isopreno e monoterpeno, para a atmosfera. Estes compostos isoprénicos, onde a 

unidade estrutural básica é o isopreno e os seus compostos, como por exemplo o 

monoterpeno, formam muitos constituintes vegetais, alguns dos quais de grande importância 

para o metabolismo vegetal. Os óleos essenciais constituem um amplo grupo de compostos, 

geralmente aromáticos, presentes em numerosas espécies de plantas257. Estes compostos 

químicos naturais servem para fabricar óleos, resinas e outros produtos a partir de plantas; 

também podem ser importantes para atrair polinizadores ou repelir predadores. Pensa-se que a 

produção de isopreno também é muito relevante para as plantas, uma vez que contribui para a 

protecção térmica das mesmas e desta forma previne danos irreversíveis nas folhas 

provocados por altas temperaturas258. A emissão de gases COVBs pelas árvores varia com a 

espécie, temperatura do ar e outros factores ambientais259. 

A emissão de COVBs pelas árvores pode contribuir para a formação de O3 e CO260. No 

entanto, como a emissão de COVBs depende da temperatura e como as árvores geralmente 

baixam a temperatura do ar, Cardelino & Chameides261 consideram que aumentando o coberto 

vegetal consegue-se diminuir a concentração de O3 nas áreas urbanas. 

A maioria das árvores emite (em quantidades diferentes) vários COVBs, tais como isopreno e 

monoterpeno. Na ausência do efeito de arrefecimento, provocado por exemplo pelas árvores, 

as temperaturas elevadas contribuem para a formação de ozono a partir dos referidos gases e, 

portanto, a capacidade de fomentar a produção de ozono é variável consoante a espécie 

arbórea. No Quadro 3.9. apresentam-se três grupos de espécies arbóreas distintos quanto à 

referida capacidade. 

Numa floresta urbana a composição das espécies e a biomassa das suas folhas afectam 

directamente a emissão de COVBs. Os modelos testados na baía de Los Angeles (EUA) 

sugerem que, no que à qualidade do ar diz respeito, o impacte do aumento da cobertura 

urbana pode ser positivo ou negativo. De facto, o efeito da expansão da vegetação urbana 

contribui para a redução da concentração de O3 se as árvores adicionais forem espécies baixas 

emissoras de COVBs262. No citado estudo a simulação efectuada por computador revela que, 

aumentando a plantação de árvores com baixa emissão COVBs, a concentração de ozono 

decresce; no entanto, a plantação de espécies que emitam emissões médias ou elevadas de 

COVBs irá contribuir para um incremento da concentração de ozono263. 

                                                      
257 - Meyer, B.; Anderson, D.; Böhning, R.; Fratianne, D., 1973. Ob. cit., p. 359. 
258 - Nowak, D. J., 2001. Ob. cit. 
259 - Idem. 
260 - Idem, p. 28. 
261 - Idem, Ibidem. 
262 - Taha, H. 1996. Modeling impacts of increased urban vegetation on ozone air quality in the south coast air basin. 
Atmospheric Environment 30(20): 3423-3430, p. 3427. 
263 - Idem, Ibidem. 
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QUADRO 3.9. – CLASSIFICAÇÃO DE ESPÉCIES BOTÂNICAS CONSOANTE O SEU POTENCIAL PARA FORMAÇÃO DE OZONO (PFO)  

PFO <1g O3 planta-1 dia-1 PFO <10g O3 planta-1 dia-1 PFO >10g O3 planta-1 dia-1 

Acer negundo Abies concolor Eucalyptus globulus 

Arbutus unedo Ceratonia siliqua Fagus spp. 

Cinnamon camphora Liriodendron tulipifera Liquidambar styraciflua 

Cotoneaster pannosum Magnolia grandiflora Phoenix canariensis 

Cupressus sempervirens Myrtus communis Picea abies 

Ginkgo biloba Pinus pinaster Populus tremuloides 

Ilex aquifolium Pinus sylvestris Quercus ilex 

Jasminum spp. Platanus acerifolia Quercus robur 

Juniperus occidentalis Pseudotsuga menziesii Quercus suber 

Juglans nigra Quercus rubra Salix babylonica 

Lagerstroemia indica Sequoia sempervirens Washingtonia robusta 

Laurus nobilis Sequoiadendron giganteum   

Ligustrum lucidum     

Nerium oleander     

Olea europaea     

Pinus pinea     

Pinus radiata     

Pittosporum tobira     

Pyracantha coccinea     

Rhododendron spp.     

Robinia pseudoacacia     

Rosa spp.     

Adaptado de Paolletti, E.; Karnosky, D.; Percy, K., 2004. Ob. cit., p. 144. 

No Quadro 3.10. agrupam-se alguns dos géneros de árvores consoante o potencial emissor de 

COVBs. Considera-se que os valores de emissão de COVBs são elevados a partir de 35 μ/g de 

folha264. 

                                                      
264 - Nowak. 2001.Ob. cit., p. 28. 



O  V A L O R  D A S  Á R V O R E S  
Á R V O R E S  E  F L O R E S T A  U R B A N A  D E  L I S B O A  

85 

QUADRO 3.10. - CLASSIFICAÇÃO DAS ÁRVORES CONSOANTE OS VALORES DE EMISSÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS 
BIOGÉNICOS (COVBS) 

POTENCIAL DE 
EMISSÃO DE GASES 

COVBs
1 

GÉNERO 

Valores baixos          
(<35 μ g-1 de folha) 

Fraxinus spp. 

Ilex spp. 

Malus spp. 

Prunus spp. 

Pyrus spp. 

Ulmus spp. 

Valores elevados        
(>35 μ g-1 de folha) 

Eucalyptus spp. 

Quercus spp. 

Platanus spp. 

Populus spp. 

Rhamnus spp. 

Salix spp. 

Fonte: Benjamin, M. T.; Sudol, M.; Bloch, L.; Winer, A. M., 1996. Low-emitting urban forests: a Taxonomic methodologiy 
for assigning isoprene and monoterpene emission rates. Atmos. Environ. 30 (9): 1437-1452 (Cit. Nowak, D. J. 2001, p. 
28.). 

3.2.1.3.3. Árvores urbanas como atenuador do ruído urbano 

O arvoredo também contribui para atenuar um outro tipo de poluição urbana: o ruído. De facto, 

as árvores conseguem desempenhar um papel na diminuição dos níveis de som indesejáveis. 

Através das folhas, ramos e troncos, conseguem absorver parte do som, em particular o de 

elevada frequência ─ o mais incómodo para o Homem265. 

Algumas regras foram já identificadas quanto às vantagens de intercepção do ruído por 

massas arbóreas. 

Para optimizar o decréscimo do ruído, as árvores e os arbustos devem ser plantados próximo 

da fonte de ruído e não próximo do receptor266. Uma ampla cintura verde com 30 m de largura 

de densas árvores altas, combinadas com modelação do terreno, conseguem reduzir o barulho 

em cerca de 50% ou mais267. Uma faixa com aproximadamente 100 m de floresta de pinheiros 

provoca um decréscimo do som de tráfico aproximadamente 8dBA, enquanto que uma floresta 

composta principalmente por espécies caducas e em períodos sem folhas, não tem influência 

sobre o ruído. A atenuação de ruído por florestas de pinheiros pode ser comparável à obtida 

com uma parede de 4 m de altura afastada 10 m da rede rodoviária268. 

Para espaços estreitos de plantação (menos de 3m de largura), a redução de ruído em cerca 

de 3 a 5 dBA só é possível com uma faixa de vegetação densa, numa fileira de arbustos com 

                                                      
265 - Huang, J.; Ritschard, R.; Sampson, N.; Taha, H., 1992. Ob. cit., p. 37. 
266 - Cook D.I.; Haverbeje D.F.V., 1974. Trees and shrubs for noise abatement. University of Nebraska College of 
Agriculture Experiment Station Bulletin, RB 246. 
267 - Nowak, D.J., 2001.Ob. cit., p. 32. 
268 - Idem, Ibidem. 
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árvores por trás269. Estas são tipicamente mais eficientes para tapar ou melhorar vistas do que 

para reduzir o ruído, criando porém um efeito psicológico de diminuição de ruído.270 

Num estudo elaborado por Robinette em 1972271, baseado em diversos trabalhos nos quais foi 

medida a atenuação do ruído através da vegetação, concluiu-se que é diminuta a redução do 

som através da vegetação. Contudo, as plantas desempenham um importante papel no efeito 

psicológico, ao esconderem visualmente a fonte de ruído das pessoas. De facto, as árvores ao 

longo das ruas não baixam, de forma significativa, o nível de ruído que chega aos edifícios, 

mas contribuem para camuflar o som pelas folhas272. 

Num estudo realizado por Fang & Ling273, com o objectivo de investigar o efeito da redução do 

ruído, seleccionaram-se seis densas e estreitas faixas de árvores localizadas em 4 cidades 

diferentes. Incluíram-se nas observações os seguintes parâmetros: visibilidade da cintura de 

árvores, altura da árvore, largura da cintura de árvores, altura da fonte e do receptor do ruído, 

distância entre a fonte e o receptor do ruído. Através de um modelo de análise multivariada 

demonstrou-se a ordem de importância dos cinco parâmetros em relação à atenuação do 

ruído. Tendo sido os cinco parâmetros agrupados em três parâmetros tridimensionais: d’ 

(distância entre a fonte de ruído e o receptor), h’ (relação entre a altura da fonte e do receptor 

com a altura da árvore), e m’ (relação entre a largura da cintura de árvores e a visibilidade). Os 

três últimos parâmetros mencionados foram trabalhados de forma a interpretar-se o efeito da 

redução do ruído e elaborou-se num mapa final tridimensional (Figura 3.10.) que mostra a 

relação entre os vários parâmetros analisados. 

O referido estudo apresenta como exemplos resultantes da interpretação da Figura 3.11. a 

simulação das as seguintes situações para a redução de 4dBA: i) m’=1,8 m, d’=7m e h’=0,3m; 

ii) ou m’=1,6 m, d’=4m e h’=0,1 m. 

A percepção humana do som também é muito importante. Por exemplo, uma adequada 

barreira visual, com vegetação, que bloqueie a origem do ruído, consegue diminuir uma parte 

do ruído que os indivíduos ouvem. De facto, o efeito redutor do ruído pela vegetação é 

determinado por274: 

 som da própria barreira de vegetação que pode camuflar o ruído urbano; 

 configuração das plantações envolvidas; 

 condições climáticas. 

                                                      
269 - Idem, Ibidem. 
270 - Idem, Ibidem. 
271 - Robinette, G.O. 1972. Plants/ People/ and environmental quality. U.S. Department of the Interior, Washington D.C.: 
p. 323. 
272 - Idem, Ibidem. 
273 - Fang, C.F.; Ling, D.L., 2005. Guidance for noise reduction provided by tree belts. Landscape and Urban Planning 
71: 29-34. 
274 - Nowak, D.J. 2001, ob. cit. 
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Figura 3.10. – Relação entre a redução de ruído e os parâmetros tridimensionais d’ (distância entre a fonte de ruído e o 
receptor), h’ (relação entre a altura da fonte e do receptor com a altura da árvore), e m’ (relação entre a largura da 
cintura de árvores e a visibilidade), (Fang, C.F.; Ling, D.L., 2005. Ob. cit., p. 34). 

3.2.2.  HIDROLOGI A URB AN A 

3.2.2.1. HIDROLOGIA E URBANIZAÇÃO 

Diversos estudos demonstram de que modo a crescente urbanização tem vindo a elevar a 

intensidade e a quantidade dos picos de fluxo ocorridos nas grandes chuvadas.275 O maior 

efeito da urbanização na hidrologia tem sido causado pela substituição dos espaços verdes por 

estruturas impermeáveis, tais como edifícios, estradas e outros pavimentos impermeáveis. 

Estas mudanças alteram muitos aspectos que afectam o último destino da água pluvial durante 

e depois de uma chuvada (Figura 3.11.).276 

Antes de atingir a superfície do solo a água da chuva diminui pelas seguintes razões: existe 

menos vegetação para ser regada; a evaporação da água é reduzida durante e depois de uma 

chuvada porque há menos áreas vegetais nas quais a água pode ser perdida por 

evapotranspiração; a infiltração da chuva no solo pode ser igualmente restringida porque existe 

menos área permeável277. 

 

                                                      
275 - Tyrväinen, L.; Pauleit, S.; Seeland, K.; Vries, S. 2005. Ob. Cit., p. 97. 
276 - Whitford, W.; Ennos, A.R.; Handley, J.F., 2001. «City form and natural process» - indicators for the ecological 
performance of urban areas and their application to Merseyside, UK. Landscape and Urban Planning 57: 91-103, p. 
94,95. 
277 - Idem, Ibidem. 
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Figura 3.11. ─ Influência da urbanização na hidrologia. A comparação de uma zona rural (A) com uma zona urbana (B) 
mostra uma restrita infiltração da água no solo devido a estruturas impermeáveis e uma diminuta evaporação e 
evapotranspiração derivadas do escasso espaço verde. Em consequência, o escoamento superficial aumenta. 
(Whitford, W. et al. 2001. City form and natural process - indicators for the ecological performance of urban areas and 
their application to Merseyside, UK. Landscape and Urban Planning 57: 91-103, p. 95). 

As árvores e a floresta urbana conseguem atenuar o escoamento superficial, bem como a 

carga de poluentes que as águas recebem. E, consequentemente, aliviam a capacidade de 

carga do sistema urbano de escoamento de águas pluviais e amortecem o pico do fluxo das 

linhas de água278, o que se explica pelas seguintes razões principais: 

1. a superfície das folhas e os troncos interceptam e armazenam a chuva que cai, 

restringindo assim o volume de escoamento e atrasando o começo do pico da linha de 

água279; 

2. o crescimento das raízes promove a capacidade e a taxa de infiltração da água da 

chuva no solo e, em consequência, diminui a quantidade de água que corre nas linhas 

de água280; 

3. as copas das árvores, ao diminuírem o impacto das gotas de água da chuva nas 

superfícies sem vegetação, atenuam a erosão do solo e abrandam a velocidade de 

transporte281. 

Whitford et al.282, realizaram um estudo para quatro diferentes áreas residenciais em 

Merseyside (Reino Unido), tendo seleccionado quatro indicadores ecológicos através dos quais 

se pretendia quantificar o efeito da urbanização: temperatura do ar; hidrologia; sequestro e 

armazenamento de carbono, e biodiversidade. A selecção e estruturação do método de 

                                                      
278 - Tryväinen, L.; Pauleit, S.; Seeland, K.; Vries, S., 2005. Ob. cit., 97. 
279 - McPherson, E.G.; Simpson, J.R.; Xiao Q.; Peper, P.J. and Maco, S.E. 2003. Benefit-Cost Analysis of Fort Collins’ 
Municipal Forest. Center for Urban Forest Research, USDA Forest Service, Pacific Southwest Research Station, p. 15. 
280 - Idem, Ibidem. 
281 - Idem, Ibidem. 
282 - Whitford, W.; Ennos, A.R.; Handley, J.F., 2001. Ob. cit. 
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quantificar os referidos indicadores foram adaptadas e desenvolvidas a partir de estudos 

recentes requerendo o mínimo de informação prévia, considerando-se como factor mais 

significativo a percentagem de uso do solo283. Os mencionados indicadores foram testados e 

aplicados a quatro áreas urbanas de Merseyside. Os resultados obtidos demonstram a 

influência marcante dos espaços verdes, traduzida nomeadamente por: abaixamento da 

temperatura de superfície, diminuição da quantidade de escoamento de águas pluviais, maior 

armazenamento de carbono e contributo para o aumento da biodiversidade284. O referido 

estudo demonstrou também o papel da vegetação na redução do escoamento superficial e 

apresenta-se ilustrado na Figura 3.12., onde se pode observar que quanto maior é a 

quantidade de espaços verdes menor é o coeficiente de escoamento de águas pluviais. 

 

 
Figura 3.12. – A comparação dos indicadores hidrológicos de quatro áreas residenciais mostra também que se 
apresentam relacionados com a quantidade de área de espaços verdes. Quando se compara o coeficiente de 
escoamento da zona com mais espaços verdes, Wavertree, com a zona que apresenta menos espaços verdes, 
Sherley Park, encontramos uma diferença no valor do coeficiente de escoamento de ca. 0,3. (Whitford, W.; Ennos, 
A.R.; Handley, J.F., 2001. Ob. cit., p. 100). 

De referir um outro estudo também realizado em Merseyside e elaborado por Pauleit et al.,285 

no qual se compara a alteração de ocupação do solo entre 1975 e 1995, em 11 áreas 

residenciais seleccionadas. No citado estudo ─ onde foram considerados três parâmetros das 

condições ambientais: temperatura do ar, escoamento de águas pluviais e biodiversidade de 

                                                      
283 - Whitford, W.; Ennos, A.R.; Handley, J.F., 2001. Ob. cit., p. 91. 
284 - Idem, Ibidem. 
285 - Pauleit, S. Golding, Y.; Ennos, R. 2004. Modeling the environmental impacts of urban land use and surface cover 
change - a study in Merseyside, UK. Landscape and Urban Planning. 3: 1-34. 
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espaços verdes286 ─ demonstra-se que a diminuição, em geral, de espaços verdes devido, a 

maioria das vezes, à substituição por edificações acompanhadas de arruamentos e parques de 

estacionamento, conduziu, ao longo de 20 anos, às seguintes alterações: subida da 

temperatura do ar, aumento da quantidade de água pluvial escoada, e decréscimo da 

biodiversidade, como se pode observar nos Quadros 3.11., 3.12. e 3.13.287 

QUADRO 3.11. ─ ÁREA (%) DE OCUPAÇÃO DO SOLO PARA ONZE ÁREAS RESIDENCIAIS DE MERSEYSIDE  

TIPO DE OCUPAÇÃO DO 
SOLO 

Área de ocupação do solo 
para para as onze áreas 

residenciais 

Ocupação do solo consoante o estatuto sócio-económico 

Estatuto elevado* Estatuto baixo** 

Área Área 

  (%)     (%)     (%)   

1975 2000 Diferença 1975 2000 Diferença 1975 2000 Diferença 

Edificios/ construção 28,05 31,81 3,75 22,62 27,12 4,50 34,58 37,44 2,86

Transportes 23,04 28,35 5,31 18,72 24,23 5,52 28,22 33,28 5,06

Jardins privados 26,54 26,24 -0,30 35,95 33,35 -2,60 15,24 17,70 2,46

Espaços abertos 7,79 6,61 -1,18 9,75 7,30 -2,45 5,43 5,78 0,35

Cemitérios 0,60 0,65 0,05 1,10 1,20 0,10 0,00 0,00 0,00

Áreas de recreio 2,21 1,31 -0,90 2,46 2,17 -0,30 1,90 0,28 -1,62

Agricultura/ horticultura 2,40 1,64 -0,76 1,68 1,54 -0,15 3,26 1,76 -1,50

Baldios 5,36 2,36 -3,00 7,22 2,67 -4,55 3,14 2,00 -1,14

Áreas semi-naturais 0,05 0,07 0,03 0,08 0,13 0,05 0,00 0,00 0,00

Água 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,06 0,00

Outra 3,94 0,93 -3,01 0,42 0,30 -0,12 8,17 1,70 -6,47

TOTAL 100,00 100,00  100,00 100,00   100,00 100,00  

          
* Locais de estatuto elevado = Birkdale, Morton, Prescott, Southport, Claughton, Sherdley Park    
**Locais de estatuto baixo = Orrel, Wavertree, Tranmere, Woolfall Heath, Scotland Road    

Fonte: Pauleit, S. Golding, Y.; Ennos, R., 2004. Ob. cit., p. 20. 

Também na Europa, as grandes cidades, têm desenvolvido estudos de caracterização da 

alteração destes factores com interessantes resultados. Pauleit & Duhme288 realizaram um 

outro estudo, para a cidade de Munique. Neste trabalho foram abordados problemas 

relacionados com a hidrologia urbana, a energia requerida para aquecimento de edifícios e as 

emissões de dióxido de carbono. Os resultados mostram que o tipo e quantidade de cobertura 

do solo representam factores que determinam as características ambientais.289 

O referido estudo290 evidenciou o impacto hidrológico causado pelos espaços verdes, 

apresentando-se no Quadro 3.14. a relação entre a percentagem e tipo de cobertura do solo 

                                                      
286 - Idem, p. 1. 
287 - Idem, p. 20. 
288 - Pauleit, S.; Duhme, F., 2000a. Ob. cit. 
289 - Idem, p. 1. 
290 - Idem, Ibidem. 
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com a quantidade de água pluvial escoada. Por observação do citado Quadro verifica-se que, 

quanto maior a percentagem de cobertura de vegetação maior a quantidade de água infiltrada 

e, consequentemente, menor a quantidade de escoamento de águas pluviais. 

QUADRO 3.12. ─ PERCENTAGEM DE ÁREAS DE COBERTURA DO SOLO PARA OS LOCAIS AMOSTRADOS EM MERSEYSIDE 

TIPO DE COBERTURA DO 
SOLO 

Área de cobertura do solo 
para as onze áreas 

residenciais 

Cobertura do solo consoante o estatuto sócio-económico 

Estatuto elevado* Estatuto baixo** 

Área Área 

  (%)     (%)     (%)   

1975 2000 Diferença 1975 2000 Diferença 1975 2000 Diferença 

Construção 28,15 31,75 3,59 22,82 27,17 4,35 34,56 37,24 2,68

Asfalto/ betão 25,36 28,98 3,63 21,62 25,54 3,92 29,84 33,12 3,28

Solo nú 6,31 4,33 -1,98 4,73 3,59 -1,15 8,21 5,23 -2,98

Relvado 14,86 13,49 -1,38 19,00 17,40 -1,60 9,90 8,79 -1,11

Prado 9,71 7,68 -2,02 11,01 9,10 -1,91 8,14 5,99 -2,15

Arbustos 4,89 4,25 -0,64 5,64 4,61 -1,03 3,98 3,81 -0,17

Árvores 6,71 5,70 -1,01 9,93 8,07 -1,86 2,85 2,86 0,01

Outros verdes 2,16 2,10 -0,06 2,97 2,70 -0,27 1,19 1,38 0,19

Água 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,06 0,00

Outra 1,82 1,69 -0,13 2,28 1,83 -0,45 1,27 1,52 0,24

TOTAL 100,00 100,00  100,00 100,00   100,00 100,00  

          
Total de área edificada 1) 53,51 60,73 7,22 44,44 52,70 8,27 64,40 70,36 5,96
Total de áreas verdes 2) 38,33 33,22 -5,11 48,55 41,88 -6,67 26,06 22,83 -3,23
Área edificada / área verde 3) 1,40 1,83 0,43 0,92 1,26 0,34 2,47 3,08 0,61
          
1) Total de área edificada = Edifícios, asfalto/ cimento       
2) Total de áreas verdes = Relvado, prado, arbustos, árvores e outros verdes     
3) Área edificada / área verde = Áreas edificadas/ áreas verdes      
* Locais de estatuto elevado = Birkdale, Morton, Prescott, Southport, Claughton, Sherdley Park    
**Locais de estatuto baixo = Orrel, Wavertree, Tranmere, Woolfall Heath, Scotland Road    

Fonte: Pauleit, S. Golding, Y.; Ennos, R. 2004., Ob. cit., p. 21. 
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QUADRO 3.13. ─ VALORES MÉDIOS DOS INDICADORES AMBIENTAIS PARA OS LOCAIS AMOSTRADOS EM MERSEYSIDE  

 
INDICADOR DO CLIMA: 

 Temperatura de superfície mínima (ºC) Temperatura de superfície máxima (ºC) 

 1975 2000 Diferença 1975 2000 Diferença 

Todos os locais 13,81 14,06 0,25 25,03 25,92 0,89

Locais de estatuto elevado* 13,43 13,72 0,28 23,15 24,28 1,13

Locais de estatuto baixo** 14,26 14,48 0,22 27,28 27,88 0,6

          

  
INDICADOR DE HIDROLOGIA: INDICADOR DE BIODIVERSIDADE: 

  Coeficiente de escoamento Área verde (ha) 

  1975 2000 Diferença 1975 2000 Diferença 

Todos os locais 0,59 0,63 0,04 9,58 8,31 -1,27

Locais de estatuto elevado* 0,49 0,53 0,05 12,14 10,47 -1,67

Locais de estatuto baixo** 0,72 0,75 0,03 6,52 5,71 -0,81

          

  
DIVERSIDADE DE ESTRUTURA:        

ÁREA X DIVERSIDADE DE ESTRUTURA: 

  Índice Shannon-Weaver 

  1975 2000 Diferença 1975 2000 Diferença 

Todos os locais 1,19 1,09 -0,1 11,43 9,08 -2,35

Locais de estatuto elevado* 1,33 1,24 -0,09 16,11 12,93 -3,18

Locais de estatuto baixo** 1,03 0,92 -0,11 6,72 5,26 -1,46

       
* Locais de estatuto elevado = Birkdale, Morton, Prescott, Southport, Claughton, Sherdley Park   
**Locais de estatuto baixo = Orrel, Wavertree, Tranmere, Woolfall Heath, Scotland Road   

Fonte:  Pauleit, S. Golding, Y.; Ennos, R., 2004. Ob. cit., p. 22. 

QUADRO 3. 14. – RELAÇÃO ENTRE AS CARACTERISTICAS FÍSICAS URBANAS E AS CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS EM ÁREAS 
RESIDENCIAIS DE BAIXA DENSIDADE 

ÁREA 
CONSTRUIDA Nº CASOS Área vedada 

(%) 
COBERTO 
VEGETAL  

INFILTRAÇÃO 
DE ÁGUAS 
PLUVIAIS 

ESCOAMENTO 
DE ÁGUAS 
PLUVIAIS 

(%)   (%) (%) (%) ( l m-2 h-1) 

 0 - 10% 25 13,6 81,5 29,5 4,5 

11 - 20% 59 35,6 62,3 22,9 12,4 

20 - 30% 18 46,9 52,3 19,2 16,5 

30 - 40% 7 65,0 48,6 18,7 17,4 

40 - 50% 1 65,0 30,0 16,9 22,6 

60 - 70% 1 95,0 5,0 6,0 34,2 

VALOR MÉDIO 111 34,2 63,4 23,3 12,0 
Fonte: Pauleit, S.; Duhme, F., 2000a. Ob. cit.p 3. 
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Ainda nos EUA, a estimativa de escoamento de águas causado por uma intensa tempestade 

em Dayton, Ohio, aponta para o seguinte: para uma cobertura de arvoredo de 22% a 

quantidade de água de escoamento reduz-se cerca de 7% e aumentando a referida cobertura 

para cerca de 29% a quantidade de água de escoamento diminui ca. 12%291. 

Um estudo da bacia hidrográfica de Gwyns Falls, em Baltimore (EUA), indica que áreas 

florestais maciças conseguem reduzir o escoamento de águas ca. 26% e proporcionam uma 

quebra na corrente de escoamento de águas ca. 13%, comparativamente a áreas sem 

árvores.292 Conclui-se assim que o coberto arbóreo consegue diminuir o escoamento de águas 

ca. 40%; no entanto, a cobertura de árvores sobre superfícies impermeáveis apresenta um 

efeito limitado no decréscimo do escoamento.293Todas as situações descritas mostraram que 

os espaços verdes desempenham um papel relevante na redução do escoamento superficial, 

bem como no incremento da infiltração das águas pluviais, quando comparados com áreas 

urbanas sem espaços verdes294. 

Gary Moll, engenheiro florestal da Associação Florestal Americana, estimou que uma cidade 

com ca. 30% de coberto arbóreo, através da sua área foliar e da superfície de ramos e troncos 

disponível, apresenta cerca de quatro vezes mais área de intercepção de água pluvial do que a 

restante área urbana ocupada por edifícios e betão. Como consequência, as cidades com um 

máximo de cobertura arbórea conseguem proporcionar uma significante redução do pico de 

escoamento de águas pluviais. Este facto traduz-se num decréscimo quer de custos na 

instalação das infra-estruturas, quer de terreno disponível para a passagem de tubagem e 

infra-estruturas de apoio à drenagem pluvial295. 

Em Modesto, Califórnia (EUA), estimou-se que cada árvore de arruamento e de parque diminui 

o escoamento de água pluvial ca. 3200 litros por ano, o que corresponde a um benefício de $7 

por árvore.296 Estimou-se que uma árvore típica, de tamanho médio, na costa a Sul da 

Califórnia, intercepta anualmente 9000 litros ($5)297. Diversos estudos mostraram que as 

árvores folhosas de folha persistente e as coníferas interceptam mais água pluvial do que as 

espécies de folha caduca, desde que prevaleça o modelo de chuvas de Inverno298. 

3.2.2.2. BACIAS DE RETENÇÃO 

O escoamento de caudais pluviais, principalmente os oriundos da precipitação em áreas 

urbanizadas, é assegurado por colectores enterrados e canais revestidos, que percorrem, não 

raro, longas distâncias até ao seu destino final, o que implica, de uma forma geral, 

investimentos elevados. No entanto, por vezes a quantidade de água pluvial a escoar 

                                                      
291 - Nowak, D. J., 2001. Ob. cit., p. 31. 
292 - Idem, Ibidem. 
293 - Idem, Ibidem. 
294 - Tyrväinen, L.; Pauleit, S.; Seeland, K.; Vries, S., 2005. Ob. cit., p. 98. 
295 - Huang, J.; Ritschard, R.; Sampson, N.; Taha, H., 1992. Ob. cit., p. 39. 
296 - McPherson, E.G.; Simpson, J.R., 1999. Ob. cit. 
297 - McPherson, E. G.; Simpson, J.; Peper, P.; Scott, K.; Xiao, Q., 2000. Ob. cit. 
298 - Maco, S. E.; McPherson G.; Simpson, J.; Peper, P.; Xiao, Q., 2003. Ob. cit., p. 11. 
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ultrapassa o valor pré-estabelecido; uma solução funcional em resposta a esta situação 

excepcional consiste em recolher os caudais de tempestade que ultrapassam o valor pré-

estabelecido, armazenando-os em pequenas bacias ou lagoas. Pode definir-se bacia de 

retenção como um sistema que se destina a restringir os caudais de ponta da água pluvial, 

através do armazenamento, por um período de tempo limitado, de um certo volume dessa água 

pluvial, o qual é conduzido para a rede de drenagem após a passagem da onda de cheia299. 

De uma forma geral, a água pluvial que chega às bacias de retenção apresenta-se bastante 

poluída. A referida poluição é muitas vezes causada pela acção erosiva no solo (com 

transporte, por exemplo, de sólidos em suspensão e nutrientes) ou pela acção de lavagem dos 

pavimentos e outras superfícies impermeabilizadas 300. 

No caso da cidade de Lisboa, considerando que toda a área do concelho apresenta um 

carácter predominantemente urbano, considerou-se indispensável a existência de uma 

estrutura ecológica. Desta forma, em 1997 a equipa coordenada pelo Prof. Ribeiro Telles 

propôs a criação da Estrutura Ecológica Urbana (EEU) no Plano Verde de Lisboa. Com a EEU 

pretende-se assegurar a preservação dos princípios e valores que regem a Reserva Ecológica 

Nacional (REN). A referida estrutura constitui um subconjunto da Estrutura Verde de Lisboa e 

pretende, desta forma, criar um “contínuo natural” integrado no espaço urbano. Para o efeito 

propõe-se que a cidade, de uma forma homogénea, disponha de um sistema espacial que 

assegure o funcionamento dos ecossistemas basilares, bem como abranja uma rede de 

biótopos interligados por corredores que apoiem a vida selvagem301. 

A Estrutura Ecológica Urbana (EEU) é constituída por áreas que visam assegurar as duas 

componentes fundamentais dos ecossistemas (a física e a biológica), com o intuito de garantir 

as funções dos sistemas biológicos, o controlo dos escoamentos hídricos e atmosféricos, e o 

conforto bioclimático.302 Um dos sistemas que constitui a EEU é o sistema húmido que integra 

áreas relativas a: i) leitos e margens, e áreas confinantes com linhas de água existentes a céu 

aberto; ii) bacias de recolha de águas pluviais, existentes a montante das bacias hidrográficas; 

e iii) lagos e charcos303. 

Para concluir importa referir que, na elaboração de um projecto de planeamento urbano 

correcto, deve-se ter em consideração que a estrutura verde urbana inclua uma rede de áreas 

críticas que assegurem o funcionamento dos ecossistemas essenciais da paisagem. 

Uma das formas de defender e atenuar os impactes das cheias ─ envolvendo a defesa de 

vidas humanas e bens, a minimização de prejuízos, e maximização dos benefícios causados 

por este tipo de ocorrência ─ tem-se feito através de diversas medidas estruturais e não-

                                                      
299 - Câmara Municipal de Lisboa (comunicação oral). 
300 - Câmara Municipal de Lisboa (comunicação oral). 
301 - Telles, G. 1997. Ob. cit., p. 127. 
302 - Idem, p. 132. 
303 - Idem, Ibidem. 



O  V A L O R  D A S  Á R V O R E S  
Á R V O R E S  E  F L O R E S T A  U R B A N A  D E  L I S B O A  

95 

estruturais.304As primeiras podem classificar-se em extensivas, caso abranjam áreas mais ou 

menos extensas no sector da bacia hidrográfica (florestação, terraceamento, correcção 

torrencial), e intensivas, quando se referem a estruturas concentradas pontuais (ex. barragens, 

bacias de retenção) ou lineares (diques, muros, troços alternativos, rectificações). As medidas 

não estruturais incluem uma série de acções tais como: zonamento e regulamentação de uso 

do solo em zonas de risco, códigos de construção e manutenção de estruturas, políticas de 

aquisição e gestão de solos, etc305. 

3.2.3. BIODIVERSIDADE 

São conhecidos também os benefícios do aumento da biodiversidade nas cidades, a qual 

depende das características e disposições das árvores, com destaque para as seguintes 306: 

 antiguidade: de uma forma geral, quanto mais antigo o bosque, floresta ou jardim, 

maior é a diversidade de espécies; 

 dimensão: quanto mais amplas as florestas maior a oferta de diversidade de habitats 

para um número mais elevado de espécies; 

 utilização: uma intensa utilização para recreio pode trazer impactes negativos na 

biodiversidade do espaço, uma vez que pode interferir na reprodução das espécies e 

provocar outro tipo de distúrbios em espécies sensíveis. 

Existem muitos benefícios associados à vegetação urbana que contribuem, a longo prazo, para 

o funcionamento do ecossistema urbano e para o bem-estar dos citadinos. 

Diversos inquéritos revelam que na maioria das cidades os seus habitantes gostam e apreciam 

a vida selvagem no seu dia-a-dia.307 73% dos residentes na área metropolitana de Nova Iorque, 

mostraram interesse na existência de vida selvagem nos seus pátios interiores308. 

Como é natural, nas florestas urbanas existe menor diversidade biológica que nos bosques 

rurais. Por isso, as espécies menos comuns quando presentes na cidade são, geralmente, 

mais valorizadas pelos seus habitantes e surgem em parques antigos, cemitérios e jardins 

botânicos. As árvores de arruamento, ao funcionarem como corredores, conseguem ligar a 

cidade aos arredores, aos parques, e a outros espaços verdes que constituem habitats onde se 

conserva a biodiversidade309. 

                                                      
304 - Saraiva, M.G.A.N., 1999. O rio como paisagem – gestão de corredores fluviais no quadro do ordenamento do 
território. Fundação Calouste Gulbenkian e Fundação para a Ciência e Tecnologia, Lisboa, p. 319. 
305 - Idem, p. 320. 
306 - Tyrväinen, L.; Pauleit, S.; Seeland, K.; Vries, S., 2005. Ob. cit., p. 99. 
307 - Nowak, D.J., 2001. 
308 - Idem. 
309 - Platt, R.H.; Rowntree, R.A.; Muick, P.C. (Eds). 1994. The ecological city. University of Massachusets, Boston, MA. 
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As árvores de arruamento, funcionando como corredores verdes urbanos, contribuem, de 

acordo com Forman310, para muitos dos objectivos da nossa sociedade, nomeadamente: i) 

protegendo e fomentando as condições para promover a biodiversidade; ii) controlando a 

gestão hídrica, através de: regulação de cheias, controlo de sedimentação, capacidade de 

reservatório, limpeza da água, etc.; iii) favorecendo a produção agroflorestal, designadamente 

ao funcionar como quebra vento e ao controlar a erosão do solo; iv) propiciando condições 

para o exercício de actividades recreativas, incluindo jogos, conservação da vida selvagem 

para educação ambiental, andar a cavalo, de bicicleta, etc.; v) promovendo a coesão cultural e 

comunitária através dos corredores verdes, ao criar identidade de vizinhança; vi) 

proporcionando a biodiversidade, ao serem corredores verdes que atravessam estradas; vii) 

funcionando como barreiras topográficas, que contribuem para a diversidade cultural. 

Duas ressalvas importantes são necessárias antes da conclusão e referem-se às espécies 

exóticas e às espécies em extinção. A introdução de novas espécies botânicas em áreas 

urbanas pode criar problemas de invasão e domínio das espécies nativas nas florestas. 

Acresce ainda que, modificando a estrutura da vegetação em áreas urbanas, pode-se alterar 

também o predomínio de certos insectos e favorecer o aparecimento de determinadas doenças 

nas árvores311. 

As florestas urbanas podem comportar-se como reservas para as espécies em perigo. Por 

exemplo, em Cook County, o distrito mais popular da área metropolitana de Chicago (EUA), 

apresentam-se listadas 20 espécies de fauna e 130 espécies de plantas ameaçadas ou em 

perigo312. 

A acrescentar ao papel social e recreativo que está associado à função desempenhada pelos 

espaços verdes, na última década tem-se vindo a registar um interesse crescente pelos 

motivos ecológicos, tais como a conservação da natureza e a biodiversidade313. Se, por um 

lado, o apreciar da natureza pode despertar o aumento de apoios aos problemas relacionados 

com a ecologia, por outro, a utilização recreativa pode perturbar a estabilidade dos 

ecossistemas314. A divulgação de informação ambiental, através da educação e dos órgãos de 

comunicação social, contribui para despertar o interesse dos habitantes de uma cidade, 

estimulando-os a apreciar mais a flora e a fauna. Deve-se tentar conciliar a função social e 

recreativa do espaço verde com a sua função ecológica, com vista a oferecer um espaço 

sustentável de recreio315. Os benefícios ecológicos são cada vez mais valorizados pelas 

populações, especialmente nas áreas urbanas dos países afluentes. 

Entre nós, por exemplo, assiste-se não raro aos protestos de movimentos cívicos que se 

opõem às decisões das autoridades municipais quando estas pretendem remover árvores de 

                                                      
310 - Forman, R. T. T., 1995. Land mosaics, the ecology of landscapes and regions. Cambridge University Press, New 
York, p.145. 
311 - Nowak, D.J., 2001. 
312 - Nowak, D.J., 2001. 
313 - Tyrväinen, L.; Pauleit, S.; Seeland, K.; Vries, S. 2005. Ob. cit., p. 83. 
314 - Idem, Ibidem. 
315 - Idem, Ibidem. 
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arruamento ou de parques, ou abrir vias rodoviárias em zonas verdes, como, por exemplo, tem 

sido tentado insistentemente com a denominada Via da Meia Encosta, que iria atravessar a 

Tapada da Ajuda, em Lisboa. 

Parece interessante acrescentar que as florestas instaladas fora das cidades, podem 

proporcionar aos seus habitantes benefícios relacionados não só com o sequestro de carbono, 

como também com a redução de contaminantes na água de abastecimento às populações, 

baixando assim o respectivo custo de tratamento. Este último benefício pode ser ilustrado de 

forma elucidativa com o que aconteceu em Nova Iorque em 1991, conforme descrito por Jean-

Cinq Mars316: as autoridades municipais estimavam despender nove mil milhões de dólares 

para melhorar o tratamento de água, mas, entretanto, decidiram preservar a qualidade da água 

a montante, nos dois rios que abastecem Nova Iorque, tomando para o efeito medidas na 

gestão florestal e agrícola, e na redução dos efluentes, o que lhes permitiu gastar apenas mil 

milhões de dólares. 

Os dois exemplos acima descritos vêm reforçar a nossa tese de que estamos perante uma 

temática de candente interesse e actualidade, que importa, sempre que possível, submeter a 

estudos de avaliação custo-beneficio a que, aliás, se recorre no presente estudo como 

informação crucial para apoio, nomeadamente, aos decisores com responsabilidades nos 

espaços verdes da cidade de Lisboa. 

3.3. BENEFÍCIOS SOCIAIS 

«Eu julgo que, inegavelmente, os espaços verdes devem ser o ponto de encontro 
de toda a gente, de todas as idades. Há outros pontos de encontro: teatros, 
mercados, cafés, bares; mas creio que os espaços verdes são dos mais 
importantes, porque neles as pessoas encontram um ambiente natural e à escala 
do Homem. À medida que os edifícios vão sendo cada vez mais altos, e as ruas 
cada vez mais largas, vão estando fora da escala humana, e por isso, temos de 
procurar encontrar de novo uma proporção com o mundo exterior»317. 

Estas palavras do fundador da Arquitectura Paisagista em Portugal denotam uma visão 

pioneira e prospectiva do papel social que cabe aos espaços verdes urbanos na sociedade 

hodierna. Esta orientação viria em breve a ser seguida pelos seus discípulos, nomeadamente 

na cidade de Lisboa. 

Efectivamente, nos últimos tempos os espaços verdes urbanos são encarados como uma 

constante no tecido urbano. Porém, o seu valor, desempenho de funções, e formas que 

assumem têm vindo a sofrer alterações «influenciadas pelos contextos social, cultural, estético 

e económico, que nas diferentes épocas e regiões geográficas se inter-relacionam».318 

                                                      
316 - Fernandes, A.; Santos, N.F. 2006. O sector florestal tem de se abrir à inovação e a novas profissões. Público, 8 de 
Outubro. Pp. 44 
317 - Cabral, F.C., 1993. Fundamentos da arquitectura paisagista. Instituto da Conservação da Natureza, Lisboa , p. 63. 
318 - Saraiva, M.G. A.N., 1989. Ob. cit., p. 101. 
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Nesta ordem de interesses algumas iniciativas estão em acção no sentido de aumentar o 

conhecimento científico sobre os benefícios das florestas, árvores e áreas naturais, e contribuir 

para a sua divulgação e, simultaneamente, para a defesa das florestas urbanas. O intuito de 

promover a melhoria na área da saúde e do bem-estar da população é obviamente o principal 

produto final deste campo de acção. Tendo consciência da relevância dos referidos espaços 

verdes, em Maio 2004 foi criado o grupo COST (European Cooperation in the field of Scientific 

and Technical Research) da acção E39319 Forests, Trees, and Human Health and Well-being, 

no qual participam 21 países europeus ─ estando Portugal representado pela autora do 

presente trabalho. 

Nas sociedades ocidentais industrializadas o termo Natureza surge cada vez mais associado à 

saúde. E, na realidade, é crescente o número de estudos que demonstram a existência de uma 

forte relação entre a NATUREZA e a SAÚDE e BEM-ESTAR320. A «existência, vitalidade, 

distribuição equilibrada e boa conservação dos espaços verdes na cidade»321 são 

apresentados como um dos critérios fundamentais para a avaliação da qualidade de vida 

urbana. Existem indicadores inequívocos sobre a influência do planeamento e da gestão dos 

espaços verdes urbanos na saúde e bem-estar dos cidadãos322. 

A sociedade hodierna confronta-se com o aumento de incidentes de saúde, muitas das vezes 

motivados pelo estilo de vida moderna, aos quais não consegue dar resposta apenas com a 

medicina. Têm-se vindo a identificar factores que afectam o “estilo de vida moderna”, tais 

como: o sedentarismo, o aumento de depressões relacionado com o estilo de vida actual e com 

os actuais tipos de empregos, as alergias e a asma relacionadas com as problemáticas 

condições ambientais decorrentes da poluição atmosférica323, a obesidade, a fadiga, as 

depressões e os diabetes Mellitus tipo 2324. As áreas naturais, tais como a floresta urbana, têm 

vindo a demonstrar que contribuem para reduzir esta tendência que tende a agravar-se325. 

A população, em muitos países desenvolvidos, sofre da falta de exercício físico. Este défice, 

associado a um consumo alimentar energético excessivo, favorece a obesidade ─ que constitui 

um relevante factor de risco para a saúde. Recentemente demonstrou-se que a prática 

intensiva e persistente de exercício físico, tal como desporto e ginástica, não é a única forma 

para beneficiar a saúde326. Actividades de recreio moderadamente intensivas, tais como andar 

a pé ou de bicicleta, contribuem com claros benefícios para a saúde327. Geralmente, apesar 

                                                      
319 - Gallis, C. (Ed.), 2005. Forests Trees and Human Health and Well-being. Medical Scientific Publishers, Thessaloniki, 
p. 1. 
320 - Vries, S., 2004. Health benefits of a more natural living environment. In: Konijnendijk, C.; Schipperijn, J.; Hoyer, K. 
(Eds.), Forestry Serving urbanised societies. IUFRO World, Vienna. Series Vol. 14: 179-193, p. 180. 
321 - Saraiva, M.G. A.N., 1989. Ob. cit., p. 101. 
322 - Idem, Ibidem. 
323 - Gallis, C. (Ed.), 2005. Ob. cit., p. 1. 
324 - Grahn, P.; Stigsdotter, U.K. 2006. Means for developing green city plans that promote human health. In: Nilsson, 
K.; Nielsen, A.B. (Eds), Urban forestry for human health and wellbeing. COST E39 Conference Research conference, 
ASEM 2nd Symposium on Urban Forestry, Copenhagen, p. 37. 
325 - Gallis, C. (Ed.), 2005. Ob. cit., p. 1. 
326 - Vries, S., 2004. Ob. cit., 185 
327 - Westerterp, 2001. Pattern and intensity of physical activity; keeping moderately active is the best way to boost total 
daily energy expenditure. Nature 410: 539 (cit. Vries, S., 2004, p. 185). 



O  V A L O R  D A S  Á R V O R E S  
Á R V O R E S  E  F L O R E S T A  U R B A N A  D E  L I S B O A  

99 

das pessoas estarem cientes da importância da actividade física diária, esta não faz parte do 

seu quotidiano. As pessoas têm de ser convencidas e seduzidas para que a actividade física 

passe a fazer parte da sua rotina de vida. É aqui que evidentemente os espaços verdes 

urbanos podem fornecer um terreno de atracção e bem-estar. Com o ambiente aprazível do 

espaço verde, é possível convencer as pessoas a saírem de casa e a darem um passeio, a pé 

ou de bicicleta328. O estudo apresentado por De Vries & Goosen329 indica que o recurso aos 

espaços verdes como ambiente de actividade física diária, tem mais sucesso quando o referido 

espaço se encontra próximo e é de fácil acesso. 

Nos espaços verdes urbanos (parque, jardim) o caminhar tende a ser a actividade recreativa 

mais popular, seguindo-se outras como o ciclismo, a corrida, e a colheita de frutos e cogumelos 

no bosque330. Contudo, no que ao principal tipo de actividade recreativa diz respeito, observam-

se acentuadas diferenças entre países europeus. Por exemplo: é pouco frequente andar de 

bicicleta em Itália, a colheita de frutos e cogumelos no bosque é mais usual nas florestas 

holandesas e dinamarquesas, enquanto que a prática do ski é mais frequente na Finlândia, 

Suécia e Noruega. As referidas diferenças derivam das possibilidades recreativas e da 

proximidade aos espaços verdes urbanos (parque, jardim)331. 

Um outro problema grave da nossa sociedade reside no isolamento social, que pode conduzir a 

uma situação de depressão. Diversos estudos têm vindo a demonstrar que os espaços verdes 

inseridos nos quarteirões residenciais incentivam a coesão social entre os residentes 

vizinhos332. Alguns estudos mostram também que em áreas residenciais os espaços exteriores 

com árvores são significativamente mais utilizados do que os espaços sem árvores. Desta 

forma é facilitada a interacção entre os residentes e as árvores, podendo estas contribuir para 

minorar a violência doméstica, bem como fomentar relações mais sociáveis entre vizinhos333. 

Quando comparado com outras ocupações sociais podemos constatar que na nossa sociedade 

o hábito de frequentar espaços verdes desempenha um papel significativo na ocupação dos 

tempos livres ─ em especial durante o fim-de-semana ─, apesar da marcada sazonalidade 

deste tipo de comportamento. Acreditamos que outras actividades como “os programas 

culturais urbanos”, as actividades comerciais, a praia e as visitas ao campo, não oferecem o 

mesmo tipo de serviços, nem estão disponíveis para todos de forma igual. 

Quando estudamos a importância dos espaços verdes públicos podemos recuar até ao século 

XVIII, quando Hirschfield (1742-1792), pintor e filósofo alemão, enuncia alguns princípios 

teóricos que fundamentam a arte dos jardins e ilustram a forma e os componentes que devem 

fazer parte de um jardim. Hirschfield alerta para o valor que um jardim possui como 

                                                      
328 - Vries, S., 2004. Ob. cit., p. 185. 
329 - De Vries, S.; Gooseen, M. 2002. Modelling recreational visits to forests and nature areas. Urban Forestry & Urban 
Greening 1 (1): 5-15. 
330 - Tryväinen, L.; Pauleit, S.; Seeland, K.; Vries, S., 2005. Ob. cit., p. 83. 
331 - Idem, Ibidem. 
332 - Taylor, A. F.; Wiley, A.; Kuo, F. E.; Sullivan, W. C., 1998. Growing up in the inner city ─ green spaces as places to 
go. Environment and Behaviour 30 (1): 3-27 (cit. Vries, S., 2004, p.185). 
333 - Sullivan, W.C.; Kuo, E.E., 1996. Do trees strengthen urban communities, reduce domestic violence? Arborist News 
5 (2): 33-34. 
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intermediário entre o homem e a natureza. Aponta para o dever cívico dos governantes em 

criar grandes jardins públicos, como um valor comum e referência de uma cultura, animando o 

jardim através de lugares de paragem e templos dedicados à flora e aos homens ilustres da 

nação. Procura a essência do jardim alemão, alertando contra as cópias dos jardins de outras 

regiões, encorajando o uso da vegetação autóctone334. Para além destes princípios, Hirschfield 

alerta para a educação das crianças, aconselhando que desde muito cedo deve ser fomentado 

o gosto e o respeito pelas plantas, defendendo que a formação do carácter das crianças é mais 

saudável junto à natureza335. 

Em muitos países europeus, as etnias minoritárias constituem um segmento da população em 

rápido crescimento, mas geralmente não se conhece quais os seus gostos e interesses na 

utilização dos espaços verdes. No entanto, reconhece-se que apresentam mais interesse em 

utilizar, para actividade recreativa, os espaços verdes urbanos do que as áreas rurais 

próximas, nomeadamente para valorizar o convívio com os seus familiares. Torna-se cada vez 

mais claro que os gostos e interesses dos referidos grupos têm que ser tomados em 

consideração no planeamento e gestão urbana336. 

Estudos recentes têm demonstrado que existe uma forte ligação entre a utilização dos espaços 

verdes públicos e o tratamento de doenças relacionadas com o stresse dos cidadãos. Ou seja, 

quanto mais vezes visitarem espaços verdes menos probabilidades têm de apresentarem 

doenças relacionadas com o stresse. Os aludidos espaços contribuem para melhorar o 

equilíbrio psicológico dos cidadãos337, 338 e oferecem melhores condições para a saúde 

pública339. 

Cumpre assinalar que esta temática vem sendo estudada no Centro de Ecologia aplicada Prof. 

Baeta Neves, integrado no Instituto Superior de Agronomia, sob a orientação dos Professores 

Francisco Castro Rego e Cristina Castel-Branco, nomeadamente através dos trabalhos finais 

de curso de Arquitectura Paisagista elaborados por Simões340 e Lopes341, assim como da 

comunicação apresentada por Soares, Castel-Branco, Simões e Rego342 na primeira 

conferência europeia promovida pelo já referido grupo COST E39, a qual faz parte integrante 

do capítulo 5 do presente trabalho. 

                                                      
334 - Castel-Branco, C., 2001. D. Fernando II, o Rei-Paisagista. In: Castel-Branco, C. (Ed.), Necessidades, jardins e 
cerca. Livros Horizonte, Lisboa , p. 80. 
335 - Idem, p. 81. 
336 - Tryväinen, L.; Pauleit, S.; Seeland, K.; Vries, S., 2005. Ob. cit., p. 83 
337 Grahn, P.; Stigsdotter, U., 2006. Ob. cit., p., 30. 
338 - Kaplan, S. 2002. Some hidden benefits of the urban forest. In: Urban forestry & Urban greening. Vol 1 (suplement), 
p. 29. 
339 - Vries, S., 2004. Ob. cit., p. 179. 
340 - Simões, V.C., 2003. A Função social dos espaços verdes públicos urbanos, um estudo para o concelho de Lisboa. 
Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Arquitectura Paisagista, Instituto Superior de Agronomia, Lisboa. 
341 - Lopes, M.S.P.R. 2004. Árvores na cidade e stresse urbano: Abordagem dos espaços verdes urbanos na saúde 
mental e física e no combate ao stresse urbano. Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Arquitectura Paisagista, 
Instituto Superior de Agronomia, Lisboa. 
342 - Soares, A.L.; Castel-Branco, C.; Simões, V.C.; Rego, F.C. 2005. Public use of green spaces in Lisbon. In: Gallis C. 
(Ed.). Forests, Trees, and Human Health and Well-being. Medical & Scientific Publishers, Thessaloniki, pp: 203-222. 
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As casas e escritórios com vista para as árvores e a natureza propiciam uma experiência 

tonificante e que, ao transmitir tranquilidade mental, ajuda as pessoas a concentrarem-se343. 

Os trabalhadores que dispõem de secretárias com vista para a natureza apresentam menores 

taxas de doença e maior satisfação com o seu trabalho, comparativamente aos trabalhadores 

que nas suas condições de trabalho não desfrutam de vista para a natureza344. Diversos 

estudos sobre o stresse humano, causado pelas condições urbanas gerais e pelo tráfego da 

cidade, mostram que a vista para a natureza atenua o stresse345. Para além disso, podemos 

constatar que a seguir a desastres naturais, as pessoas sentem frequentemente um sentimento 

de perda quando a floresta urbana das suas comunidades é atingida e danificada346. 

Doentes hospitalizados com vista para a natureza e que despendam mais horas no exterior 

(em contacto com a natureza) necessitam de menos medicamentos, dormem mais 

tranquilamente, e apresentam melhor disposição do que os doentes sem ligações à 

natureza347. Acresce que as árvores reduzem a exposição à luz ultravioleta, diminuindo assim o 

risco dos efeitos prejudiciais para o cancro de pele e as cataratas348. A melhoria de qualidade 

do ar também pode trazer benefícios secundários, designadamente reduzindo alergias, asma, 

etc. 

Ultimamente tem-se vindo a desenvolver o conceito de jardim terapêutico, que envolve 

instalações hospitalares, lares, asilos psiquiátricos, clínicas de desintoxicação e clínicas 

oncológicas, de modo a proporcionar um ambiente tranquilo e contacto com a natureza, 

mesmo que por vezes seja só para o jardim ser visto do quarto349. 

Como forma de conclusão, acerca dos benefícios sociais, apresentamos o Quadro 3.15., 

elaborado por Velarde et al.350, no qual os autores resumem os efeitos benéficos da paisagem 

no bem-estar e saúde humana. 

Em geral, no mundo ocidental a crescente concentração da população nos centros urbanos 

tem sido acompanhada por uma diversificação cada vez maior das funções reconhecidas às 

florestas e árvores urbanas. Por um lado, as referidas florestas formam espaços privilegiados 

para os contactos sociais, proporcionando o convívio entre as pessoas; por outro lado, 

propiciam o descanso e o contacto com a natureza. Cada vez mais a população tem vindo a 

                                                      
343 - Kaplan, R.; Kaplan, S., 1989. The experience of nature: a psychological perspective. Cambridge University Press, 
Cambridge, UK., (cit. Tryväinen, L.; Pauleit, S.; Seeland, K.; Vries, S., 2005). 
344 - Idem. 
345 - Parsons, R.; Tassinary, R.S.; Ulrich, M.R.; Grossman-Alexander, M., 1998. The view from the road: implications for 
stress recovery and immunization. Journal of Environmental Psychology 18 (2): 98-111 (cit. Maco, S. E.; McPherson G.; 
Simpson, J.; Peper, P.; Xiao, Q., 2003, p. 12). 
346 - Hull, B. 1992. How the public values urban forests. Journal of Arboriculture. 18 (2): 98-101. p. 98. 
347 - Ulrich, R.S., 1985. Human responses to vegetation and landscapes. Landscape and Urban Planning 13: 29-44. (cit. 
Maco, S. E.; McPherson G.; Simpson, J.; Peper, P.; Xiao, Q., 2003, p. 12). 
348 - Tretheway, R.; Manthe, A., 1999. Skin cancer prevention: another good reason to plant trees. In: McPherson, E.G.; 
Mathis, S. (Eds.), 1998. Proceedings of the Best of the West Summit. University of California, Davis, CA. 
349 - Stigsdotter, U.A., 2005. Landscape architecture and health: evidence-based health promoting design and planning. 
Ph.D. Thesis, Swedish University of Agricultural Sciences. Alnarp. 37 pp. Disponível em: http://diss-
epsilon.slu.se/archive/00000864/01/UlrikaStigsdotter.pdf. Acesso em:2006-03-15 
350 - Velarde, D.; Fry, G.; Tveit, M.S., 2006. Health effects of landscape: searching for the evidence. In: Nilsson, K.; 
Nielsen, A.B. (Eds), Urban forestry for human health and wellbeing. COST E39 Conference Research conference, 
ASEM 2nd Symposium on Urban Forestry, Copenhagen, p. 33. 
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despertar para a importância da ecologia e da biodiversidade, e, por conseguinte, para além 

das funções supracitadas, a floresta urbana começa a ser também apreciada pelas funções 

que desempenha no âmbito ambiental e na preservação da biodiversidade351. 

De salientar que importantes estudos têm tentado relacionar a percepção e motivação dos 

citadinos, pelas componentes da paisagem na sua cidade, devendo a análise dos gostos e 

preferências paisagísticas passar a constituir uma ferramenta fundamental para o projectista e 

para o decisor, em ordem ao planeamento e à gestão dos espaços verdes urbanos, 

contemplando assim uma vertente de aplicação imediata consentânea com o interesse dos 

utilizadores352. 

No entanto, e apesar de existir cada vez mais um corpo de conhecimentos a fundamentar os 

benefícios que os espaços verdes proporcionam à saúde e bem-estar, muitas das vezes estas 

intenções de melhorar e/ou aumentar o número de espaços verdes nem sempre se reflectem 

no planeamento e gestão, presente e futuro, de uma cidade. Isto porque o desenvolvimento 

urbano, com tendência para o aumento de densidade no interior da cidade (com o intuito de 

evitar o crescimento do tecido urbano para a zona rural) tem vindo frequentemente a ameaçar 

a existência dos espaços verdes urbanos.353 

Neste particular, durante as últimas décadas Lisboa conheceu uma situação particular, 

caracterizada, nomeadamente, por um decréscimo acentuado da população residente (que em 

número aprazível passou a dormir em áreas suburbanas, para regressar diariamente à capital 

para trabalhar), e por um aumento do número de árvores plantadas, incluindo a criação de 

novos espaços verdes, com destaque para as recentes plantações efectuadas no Parque das 

Nações. O que precede não significa, porém, que Lisboa não enfrente ameaças e desafios no 

âmbito do paisagismo, mormente no que respeita à preservação de alguns espaços verdes 

manifestamente cobiçados pelas mais diversas entidades públicas e privadas, à conservação 

adequada do seu património verde, e à criação de corredores verdes que unifiquem as áreas 

urbanas. 

                                                      
351 - Tryväinen, L.; Pauleit, S.; Seeland, K.; Vries, S., 2005. Ob. cit., p. 88. 
352 - Gallardo, D. et al 1989 in: Konijnendijk, C. 1999. Urban Forestry in Europe: a comparative study of concepts, 
policies and planning for forest conservation, management and development in and around major European cities. 
Dinamarca, University of Joensuu, Faculty of Forestry. 
353 - Vries, S., 2004. Ob. cit., p. 179. 
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QUADRO 3.15. ─  REFERÊNCIA BREVE AOS PRINCIPAIS ESTUDOS SOBRE OS EFEITOS DA PAISAGEM NA SAÚDE HUMANA  

TIPO DE 
ESTÍMULO TIPO DE PAISAGEM GRUPO ALVO DESCRIÇÃO DO 

EFEITO AUTORES 

VISTA DA 
NATUREZA 
(através de uma 
janela, de um 
video, de uma 
fotografia, etc.) 

Verde, Vegetação Individuos com stresse Redução da ansiedade Ulrich, R.S., 1979 

Quinta e árvores Prisioneiros Redução do stresse Moore, 1981 

Natureza com água Individuos não stressados Beneficios psicológicos Ulrich, R.S., 1981 

Elementos da natureza Doentes sujeitos a cirurgia Efeitos de recuperação pós-
operatório Ulrich, R.S., 1984 

Natureza como cenário Doentes numa clinica dentária Redução de stresse Heerwagen, 1990 

Plantas e flores Individuos não stressados Efeito de relaxamento Nakamura & Fujii, 1990 

Elementos da natureza Individuos com stresse Redução do stresse Hartig, 1991 

Vegetação e água Individuos com stresse Reduzir o receio de se 
enfurecer Ulrich et al., 1991 

Floresta, árvores e água Doentes sujeitos a cirurgia ao 
coração Redução de ansiedade e dor Ulrich, R.S., 1993 

Floresta/campo, elementos da 
natureza Estudantes universitários Elevada tranquilidade Herzog & Chernick, 2000 

Ambiente com elementos da 
natureza Estudantes universitários Beneficios psicológicos Laumann, K., et al, 2001 

Ambiente natural Estudantes universitários 
femininas Efeitos reconstituinte Laumann, K., et al, 2003 

Ambiente natural Participantes universitários 
Contribui para melhorar o 
mau humor e aumentar a 
concentração 

Van den Berg, A. E. et 
al., 2003 

EXPERIÊNCIA 
COM A 
NATUREZA 
(passeio numa 
floresta, num 
parque, etc.) 

Natureza e jardins Doentes que no pós operatório 
mostram séria  fadiga mental 

Contribui para a  
recuperação da fadiga 
mental 

Cimprich, 1990, 1992 

Natureza Portadores de SIDA Resistência à fatiga Cannin, 1991 

Espaços verdes urbanos Cidadãos seleccionados 
aleatoriamente 

Redução de stresse 
relacionado com doença 

Grahn, P. & Stigsdotter, 
U.A., 2003 

UTILIZAÇÃO DE 
JARDINS               
(jardins de 
hospital, áreas de 
trabalho, jardins, 
etc) 

Jardins Doentes, familia e empregados Recuperação do stresse Cooper-Marcus & 
Barnes, 1995 

Áreas naturais de recreio Crianças da escola Redução dos problemas de 
atenção Grahn et al. 1997 

Jardins Crianças hospitalizadas e 
família 

redução da dor e 
recuperação do stresse Whitehouse et al., 2001 

Jardins Cidadãos seleccionados 
aleatoriamente 

Contribui para o conforto e 
bem-estar Stigsdotter, U.A., 2004 

Ambiente verde de recreio Pessoas idosas Aumenta a capacidade de 
concentração 

Ottoson, J. & Grahn, P., 
2005 

ESPAÇOS 
VERDES DE 
ÁREAS 
RESIDENCIAIS E 
NATUREZA 
ENVOLVENTE 

Vegetação Residentes Fomenta os laços de 
vizinhança Kuo, F.E., et al. 1998 

Vegatação Residentes de apartamentos Reduz o comportamento 
agressivo Kuo & Sulivan, 2001 

Natureza Residentes Reduz a fadiga mental Kuo, 2001 

Vegetação e ambiente tranquilo Pessoas idosas Redução da deteorição 
funcional 

Balfour, J. L. & Kaplan, 
G.A., 2002 

Natureza (árvores, plantas e 
água) Crianças (meninas) Fomenta a auto-disciplina Taylor et al., 2002 

Fonte: Velarde, D.; Fry, G.; Tveit, M.S., 2006. Ob. cit., p. 33. 
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Por último, importa ilustrar o presente capítulo com duas importantes reabilitações urbanas que 

contribuíram para promover a função social e o bem-estar da população urbana: Barcelona 

(Espanha) e a EXPO’98 em Lisboa (Portugal). 

Em Barcelona, a “Estratégia de intervenção dos espaços públicos”354 consistiu, entre outras 

medidas de intervenção, no estabelecimento de espaços públicos (jardins e praças), de áreas 

desportivas e a recuperação da frente das praias. Na referida intervenção, uma das prioridades 

consistiu em «criar praças de grande qualidade, muito equipadas e bem preparadas para um 

uso público».355A aposta em criar um espaço de grande conforto social, através da projecção 

de uma relação de afinidade entre a praça, a vegetação e o equipamento urbano, revelou-se 

um êxito e o testemunho está na quantidade de pessoas que diariamente utilizam as referidas 

praças. 

No caso da EXPO’98 em Lisboa a área de intervenção, constituída pelos 330 hectares, 

constitui a faixa mais a Norte do concelho de Lisboa. É limitada a Norte, já no concelho de 

Loures, pelo rio Trancão, e a Este pelo rio Tejo e, tirando partido do vasto plano de água 

constituído pelo rio Tejo, a bacia visual da Zona de Intervenção tem uma grande expansão no 

sentido poente/ nascente e é de alta qualidade. Esta intervenção foi projectada a “dois tempos” 

e com “dois usos”: a Exposição Mundial de Lisboa de 1998 e a cidade nova que nasceu desse 

impulso, uma nova área residencial e comercial.356 Em resultado da análise inicial 

recomendaram-se quatro grandes medidas: i) marcar com referências o espaço urbano 

predominantemente plano, e quebrar as barreiras, especialmente a linha do caminho-de-ferro; 

ii) valorizar o rio e a frente ribeirinha; iii) qualificar a acessibilidade e promover a facilidade de 

circulação; iv) repor a qualidade ambiental e definir a estratégia de arborização.357 

Em Julho de 1994, foi lançado um concurso para o Parque do recinto da EXPO’98 que devia 

cumprir os seguintes requisitos: «resolver a disposição geral de um parque urbano que 

integrava infra-estruturas existentes, tais como o aterro sanitário; servir uma população 

suburbana próxima e um mais vasto conjunto de utilizadores metropolitanos; e reportar-se ao 

tema global da exposição, os oceanos e a sua componente de consciencialização 

ambiental».358 

E, se de facto um dos objectivos da intervenção nesta nova “área urbana” consistia em 

promover o bem-estar e saúde da população, pensamos que o objectivo foi conseguido com 

muito sucesso, cumprindo os “dois usos” a “dois tempos” a que se tinha comprometido: o 

sucesso da Exposição Mundial e nos dias de hoje a prova reside no fluxo diário ─ pedonal, de 

bicicleta, patins, prática de diversos desportos, etc. ─ que se verifica nos espaços verdes desta 

nova zona urbana, como se pode verificar nas fotografias seguintes (Figuras 3.13. a 3.18.). 

                                                      
354 - Cáceres, R.; Ferrer, M. 1993. Barcelona espacio público. Ajuntament de Barcelona, Barcelona. 
355 - Castel-Branco, C., 1998. Ob. cit., p. 39. 
356 - Idem, p. 36. 
357 - Idem, p. 33. 
358 - Walker, V.; Castel-Branco, C., 1998. Ob. cit., p. 49. 
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Figura 3.13. ─ As árvores, presentes em todo o lado, 
com o intuito de promover conforto e beleza para o 
tráfego pedestre e automóvel (Março 2003). 
 
 

 
Figura 3.15. ─ O local proporciona a prática de 
diversos desportos (Setembro 2005). 
 
 
 

 
Figura 3.17. ─ O contributo da EXPO’98 no aumento 
da diversidade de espécies arbóreas utilizadas nos 
arruamentos e que antes (da EXPO’98) apenas 
apareciam em jardins privados e parques (Julho 
2005). 

 
Figura 3.14. ─ Frente de rio, Parque das Nações 
(Setembro 2005). 
 
 
 

 
Figura 3.16. ─ A utilização de vegetação e modelação 
de terreno nas áreas urbanas planas (Setembro 
2005). 
 
 

 
Figura 3.18. ─ Re-estabelecimento da qualidade 
ambiental com recurso a uma plantação estratégica de 
vegetação ─ através de uma melhoria dos solos e um 
trabalho de preservação da vegetação de sapal ─ de 
forma a constituir uma área desfrutada por todos 
(Setembro 2005). 
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3. 4. ESTÉTICOS 

«A arborização das cidades tem vindo a ser objecto de estudos de ambiente e 
conforto urbano, na procura de uma cultura induzida pela qualidade dos espaços 
públicos, mas ela é, também, responsável pela harmonia que o volume e a cor das 
árvores conferem à cidade. Dispostas em maciço ou em linha, a tensão entre 
volumes e vazios é um jogo no qual as árvores participam e, imperceptivelmente, 
a sua composição atrai ou passa despercebida, podendo contribuir para um 
contraste bem conseguido entre os materiais inertes da construção urbana e as 
formas vegetais».359 

Os benefícios estéticos apresentam-se relacionados com a utilização da vegetação no 

planeamento e desenvolvimento urbano. Paisagens de bosques, parques, árvores de 

arruamento e outros espaços verdes urbanos levam um certo tempo a desenvolver-se e a 

atingir a maturidade; tais paisagens requerem visão e perseverança por parte dos projectistas e 

gestores do planeamento urbano. Esta visão precisa de envolver as diferentes escalas do 

ordenamento do território e planeamento urbano onde, por vezes, são projectadas grandes 

estruturas verdes com o intuito de unificar diferentes áreas urbanas, estendendo-se esta 

importância até ao módico jardim ou praceta. A vegetação é geralmente utilizada para definir 

espaços e integrar edifícios no ambiente envolvente. Sendo a diversificação da paisagem 

conseguida através da criação de diferentes cores, texturas e definição de distintos espaços360. 

Os benefícios estéticos relacionam-se com a organização espacial das árvores. Ou seja, a 

maneira como a sua composição e estrutura ─ ao apresentar diferentes cores, estruturas, 

formas e densidades de vegetação ─ interage com o modo como as pessoas a percepcionam 

ou utilizam.361 

A apreciação estética é geralmente subjectiva e apresenta impactes nas pessoas, ao nível 

mental e emocional. Mesmo uma simples árvore, cuidadosamente colocada, pode contribuir de 

uma forma significativa para a qualidade estética de um lugar362. Existe uma ligação estreita 

entre a paisagem e o bem-estar, a qual pode ser percepcionada através das vistas do interior 

de um edifício ou de um passeio de bicicleta ou de carro363. 

Os inquéritos sobre os valores estéticos preferenciais revelam que estes se apresentam 

relacionados com as características dos inquiridos, tais como educação, actividades 

recreativas, relação com a natureza, idade e sexo. Alguns destes estudos, realizados 

principalmente nos EUA, mostram que as atitudes tomadas em relação aos espaços verdes 

diferem, nomeadamente, entre crianças, adolescentes e adultos. Os adolescentes preferem 

                                                      
359 - Castel-Branco, C., 1998. O terreno da EXPO’98 em 1993. In: Castel-Branco, C.; Rego, F.C. (Eds.). O Livro Verde. 
Expo’98, Lisboa, p. 15. 
360 - Tryväinen, L.; Pauleit, S.; Seeland, K.; Vries, S., 2005. Ob. cit., p. 90. 
361 - Simon, B.; Blom, D.; Rautamäki, M.; Castel-Branco, C.; Simson, A.; Olsen, I.A. 2005. Design of urban forests. In: 
Konijnendijk, C.C.; Nilsson, K.; Randrup, T. B.; Schipperijn, J. (Eds), 2005. Urban forests and trees, Springer, Berlin, p. 
149. 
362 - Tryväinen, L.; Pauleit, S.; Seeland, K.; Vries, S., 2005. Ob. cit. p. 90. 
363 - Idem, Ibidem. 
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habitualmente espaços mais selvagens e densos, enquanto que os adultos e crianças 

apreciam mais paisagens abertas364. Se bem que as crianças preferem espaços naturais, com 

uma estrutura diversificada por serem inspiradores e imaginativos, a espaços bem 

organizados, como parques infantis365. 

De qualquer forma, a avaliação estética pode ser alterada parcialmente através do tempo, e ser 

influenciada por tendências, sistemas culturais e conhecimentos disponíveis. Na prática, as 

preferências manifestadas pela utilização de diferentes tipos de espaços verdes podem 

apresentar diferenças relacionadas com a idade e tipo de utilizador. Algumas pessoas preferem 

paisagens pouco humanizadas, principalmente devido ao crescente conhecimento e interesse 

pela ecologia, enquanto que outras elegem as que tenham sido submetidas à intervenção do 

Homem366. 

Num estudo realizado em Helsínquia, Finlândia, a maioria dos inquiridos respondeu que 

preferia áreas verdes com a intervenção humana, por questões quer de segurança quer 

culturais. Os espaços que menos gostavam eram zonas sem intervenção humana, onde as 

acessibilidades e as vistas eram limitadas. Em geral, os inquiridos também não gostavam de 

encontrar nas florestas árvores mortas e caídas. Contudo, os mais jovens, com nível de 

educação mais elevado, e utilizadores activos de áreas florestais urbanas, preferiam uma 

gestão dos espaços verdes mais orientada para as questões ecológicas367. 

Investigações realizadas sobre a qualidade estética das ruas residenciais demonstraram que 

as árvores de arruamento são os principais elementos positivos que influenciam a qualidade 

cénica de uma rua368. De facto, as árvores ─ ao proporcionarem cor e sombra, obstrução de 

vistas desagradáveis e habitat para a biodiversidade ─ contribuem para uma valorização da 

qualidade estética dos bairros urbanos e suburbanos369. Esta contribuição estética reflecte-se 

no incremento do valor da propriedade, devido à presença de árvores na proximidade da 

casa370. 

 

                                                      
364 - Idem, Ibidem. 
365 - Kaplan, R.; Kaplan, S., 1989. The experience of nature: a psychological perspective. Cambridge University Press, 
Cambridge, UK (cit. Tryväinen, L.; Pauleit, S.; Seeland, K.; Vries, S., 2005, p. 90). 
366 - Tryväinen, L.; Pauleit, S.; Seeland, K.; Vries, S., 2005. Ob. cit., p. 92. 
367 - Idem, Ibidem. 
368 - Schoeder, H. W.; Cannon, W. N., 1983. The aesthetic contribution of trees to residential streets in Ohio Towns. 
Journal of Arboriculture 9 (9): 237-243, p. 237. 
369 - Idem, Ibidem. 
370 - Tyrväinen, L. 1997. The amenity value of the urban forest: an application of the hedonic pricing method. Landscape 
and urban planning 37: 211-222. 
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Figura 3.19. ─ Os jacarandás (Jacaranda mimosifolia) 
na Avenida D. Carlos I (Março 2006). 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.21. ─ As cores de Outono das folhas do 
liquidambar (Liquidambar styraciflua) na Avenida João 
XXI (Dezembro 2005). 
 
 
 

 
Figura 3.20. ─ Os jacarandás (Jacaranda mimosifolia) 
na Avenida D. Carlos I (Junho 2006). 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.22. ─ A ginkgo (Ginkgo biloba) na Avenida 
João XXI (Maio 2006). 
 
 
 

 
 
  

 

 

 



O  V A L O R  D A S  Á R V O R E S  
Á R V O R E S  E  F L O R E S T A  U R B A N A  D E  L I S B O A  

109 

 

3. 5. CONCLUSÕES 

Terminada a revisão bibliográfica sobre os múltiplos benefícios proporcionados pelos espaços 

verdes urbanos, parece pertinente tentar sintetizá-los, de forma a realçar os contributos mais 

relevantes. 

Antes, porém, importa sublinhar que alguns dos referidos benefícios são susceptíveis de serem 

quantificados utilizando as ferramentas científicas actualmente disponíveis ─ inclusive 

recorrendo a simulações através de modelos matemáticos, como é o caso adiante descrito no 

capítulo 5 ─ enquanto a apreciação de outras vantagens se revela mais subjectiva e 

condicionada, nomeadamente por factores de índole cultural. 

Os benefícios proporcionados pelas árvores e florestas urbanas podem ser agrupados em três 

tipos, a saber: ecológico, social e estético. 

No que ao primeiro tipo diz respeito, podemos desagregá-lo nas vertentes seguintes: 

 clima: são reconhecidas as vantagens proporcionadas pelos espaços verdes urbanos, 

nomeadamente no que respeita a: temperatura do ar, absorção da radiação e 

armazenamento de calor, velocidade e direcção do vento, humidade relativa e albedo; 

já foram efectuados alguns estudos em diversas cidades em ordem à quantificação das 

aludidas vantagens, apresentando-se no presente trabalho (vide capítulo 6) os 

resultados obtidos na cidade de Lisboa; 

 qualidade do ar: as árvores afectam a qualidade do ar das cidades: por um lado, 

durante o crescimento capturam carbono e libertam oxigénio, absorvem poluentes 

gasosos, diminuem a temperatura e, por conseguinte, reduzem as emissões 

provenientes da geração de energia necessária ao arrefecimento dos edifícios e 

baixam as concentrações de ozono; por outro lado, algumas espécies arbóreas emitem 

compostos orgânicos voláteis biogénicos, que podem contribuir para a formação de 

diversas substâncias, como óleos essenciais e ozono e, acresce, todas as árvores 

quando morrem libertam para a atmosfera grande parte do dióxido de carbono que se 

acumulou na sua madeira; do que precede pode-se deduzir que importa seleccionar as 

espécies arbóreas a utilizar nos espaços urbanos, elegendo nomeadamente as que 

revelem elevada capacidade para remover os poluentes do ar e que sejam baixas 

emissoras dos aludidos gases voláteis orgânicos; no citado capítulo 9 apresentam-se 

também os resultados obtidos no presente trabalho para as principais espécies 

arbóreas existentes na cidade de Lisboa; 
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 hidrologia: neste domínio as árvores desempenham um papel muito relevante, com 

sublinhado para a minimização da erosão e dos prejuízos causados pelas grandes 

cheias, e o incremento da infiltração das águas pluviais nos solos; 

 e os que se prendem com a biodiversidade, é bem conhecido que no seu dia-a-dia os 

citadinos apreciam a vida selvagem e a diversidade biológica, em geral tanto mais 

relevantes quanto mais antigos e maiores forem os espaços verdes urbanos; 

No que concerne aos benefícios sociais, mormente no respeitante à saúde e bem-estar da 

população, a crescente urbanização e as alterações que se vêm verificando no estilo de 

vida, reforçam a relevância dos espaços verdes urbanos como local de convívio, de 

ocupação dos tempos livres e de contacto com a natureza, favorecendo a prática do 

exercício físico ─ de que decorrem importantes benefícios para a saúde ─ e o convívio 

social, que contribui para o equilíbrio psicológico dos cidadãos, atenua o stresse e contraria 

as depressões; recentemente, em especial na EU, no planeamento e gestão urbana vem-

se tendo em consideração, cada vez mais, as preferências das etnias minoritárias e o 

enquadramento paisagístico dos estabelecimentos hospitalares (jardim terapêutico); 

Os benefícios estéticos são de natureza subjectiva, variando com as características dos 

citadinos, nomeadamente no que respeita à educação, idade e sexo; contudo, é 

inquestionável a valorização proporcionada a nível do planeamento e desenvolvimento 

urbano, assim como da qualidade estética das ruas e dos bairros; a concepção e 

implementação dos espaços verdes urbanos requer visão e competência dos projectistas e 

dos gestores do planeamento urbano. 

 


