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4. VALORIZAÇÃO ECONÓMICA DOS BENEFÍCIOS 

4.1. VALORIZAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS BENEFÍCIOS 

4.1.1.  VALORES ECONÓMICOS DA FLOREST A URB AN A 

Em economia ambiental nem sempre é fácil e claro estabelecer uma classificação específica 

dos benefícios relacionados com recursos naturais, bem como atribuir-lhes um valor371.Os 

valores associados aos bens ambientais públicos classificam-se, geralmente, em valores de 
uso e valores de não-uso. Os primeiros dividem-se ainda em valores consumíveis e não 

consumíveis. Os segundos dividem-se, quase sempre, em opcional, quase opcional, doação e 

valores existentes372. 

Os valores de uso consumíveis da floresta incluem os valores de mercado dos produtos, tais 

como madeira, cortiça, caça, frutos do bosque, cogumelos, etc. No entanto, estes consumíveis 

são geralmente uma mais-valia apenas em áreas rurais, e isto porque: a caça habitualmente é 

uma actividade proibida em áreas urbanas; o mercado da madeira, apesar de ser um dos 

produtos florestais de maior valor comercial, bem como o dos frutos do bosque e cogumelos, 

nas áreas urbanas apresentam um valor de produção muito baixo comparativamente ao das 

áreas rurais ─ esta ocorrência deve-se ao facto do crescimento e desenvolvimento da floresta 

urbana ser limitado, nomeadamente pelas condições ambientais afectadas pela poluição e pela 

fragmentação das florestas373. 

De facto, os principais benefícios da floresta urbana não apresentam valor comercial. Por isso 

designam-se valores de uso não consumíveis e incluem os benefícios proporcionados, por 

exemplo, por uma agradável paisagem, ar limpo, paz e tranquilidade, bem como pelas 

actividades recreativas (Figura 4.1.)374. 

No que diz respeito aos valores de não uso (opção, doação e existência) são menos 

importantes para a floresta urbana do que para a floresta rural, de qualquer forma devem ser 

tidos em consideração. O possível motivo de atribuir estes valores prende-se à filantropia, 

herança ou existência, mas na teoria os valores destas diferentes categorias não estão 

definidos consistentemente. O valor opção define-se como a vontade individual de pagar para 

assegurar uma futura disponibilidade desses bens ─ estes valor parques públicos como, por 

                                                      
371 - Turner, K.; Pearce, D.; Bateman, I., 1994. Environmental economics. An elementary introduction. Harvester, 
Wheatsheaf. (cit. Tryväinen, L.; Pauleit, S.; Seeland, K.; Vries, S. 2005. Ob. cit., p. 100). 
372 - Tryväinen, L.; Pauleit, S.; Seeland, K.; Vries, S. 2005. Ob. cit., p. 100. 
373 - Idem, ibidem. 
374 - Idem, ibidem. 
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exemplo, o Central Park, em Nova Iorque, ou o Bois de Bologne, em Paris, os quais 

representam um valor importante para todas as pessoas, para além dos seus residentes375. Em 

Lisboa podemos apontar o Jardim da Fundação Calouste Gulbenkian, disponibilizado ao 

público por uma entidade privada. 
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Figura 4.1. ─ Valor económico total da floresta urbana (Adaptado de Tryväinen, L.; Pauleit, S.; Seeland, K.; Vries, S. 

2005. Ob. cit., p. 101) 

4.1.2.  QUANTIF IC AÇÃO DOS BENEFÍCIOS EM TERMOS MONETÁRIOS 

A estimativa do valor económico da floresta urbana é complexa, porque muitos dos contributos 

não são produtos que se possam comercializar (não estão disponíveis no mercado). Os 

benefícios da floresta urbana têm de ser encarados como um bem público376. 

Os métodos utilizados, por vezes, para estimar o valor dos benefícios que não têm cotação, 

incluem os métodos de avaliação contingente, do preço hedónico e do custo de viajar. Além 

disso, componentes como o valor da árvore e o valor dos benefícios ambientais têm que ser 

também considerados ao estimarem-se os benefícios proporcionados pela floresta urbana.377 

Descrevemos em seguida diversos exemplos ilustrativos dos diferentes benefícios acima 

enumerados, indicando algumas situações em que os mesmos são susceptíveis de serem 

quantificados e, por vezes, mesmo valorados. 

 

 

                                                      
375 - Idem, ibidem. 
376 - Idem, p. 102. 
377 - Idem, ibidem. 
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4.1.2.1. VALOR CONTINGENTE 

Para se definir o valor contingente, numa primeira etapa elaborou-se um método onde se 

admitiam várias hipóteses de mercado e tendo-se posteriormente realizado inquéritos à 

população, perguntando quanto é que as pessoas estariam dispostas a pagar pela 

preservação/ conservação ou formação de uma floresta urbana. Seguidamente calculou-se o 

valor médio obtido nos inquéritos378. Expomos em seguida, dois casos de estudo onde se 

utilizou a metodologia acima referida, apresentando-se os respectivos resultados: 

1. na Alemanha, Elsasser379 (1996) aplicou o referido método para avaliar o uso 

recreativo de duas grandes áreas florestais situadas na região de Hamburgo. Inquiriu 

3500 habitantes, chegando ao valor médio que as pessoas estariam dispostas a pagar: 

42 € pessoa-1 ano-1; 

2. na Finlândia, Tyrväinen380 (2001) perguntou à população de duas cidades, Joensuu e 

Salo, quanto estaria disposta a pagar por uma área florestal para uso recreativo. Mais 

de dois terços dos inquiridos responderam que estavam dispostos a pagar um valor 

que variava entre 5,2 e 12,7 € pessoa-1 mês-1. 

Um outro estudo realizado no Reino Unido, e elaborado por CJConsulting (2005)381, expõe 

outra forma de quantificar os referidos benefícios contingentes, relacionados com a saúde 

mental e física, proporcionados pelas árvores e floresta urbana. O referido estudo começa por 

informar que existe uma crescente preocupação do governo com o estado geral da saúde da 

população e regista o aumento do sedentarismo ─ 23% dos homens e 25% das mulheres estão 

classificados como sedentários no Reino Unido. Neste país o custo da inactividade física está 

estimado em 8,2 mil milhões de libras esterlinas por ano, a que acrescem 2,5 mil milhões de 

libras esterlinas resultantes da inactividade devida à obesidade. O departamento de saúde 

pública tem como prioridades: “reduzir a obesidade”, “aumentar a prática de exercício físico”, e 

“melhorar a saúde mental”. Os espaços verdes podem contribuir para alcançar estes 

objectivos382. 

Os espaços verdes são uma das áreas potenciais para o exercício de actividades físicas, 

especialmente para correr, caminhar e andar de bicicleta. A prática regular de exercício físico 

contribui muito positivamente para a prevenção ou terapia de doenças. A actividade física 

pode, por exemplo, ser benéfica (em termos preventivos e terapêuticos) em doenças 

cardiovasculares, doenças articulares e cancro. O acesso e utilização dos espaços verdes 

                                                      
378 - Idem, ibidem. 
379 - Elasser, P., 1996. Der Erholungwert des Waldes: Monetare Bewertung der Erholungsleistung ausgewählter Wälder 
in Deutchland (The recreational value of Forests: Monetary valuation of the recreational performance of selected forests 
in Germany). Schriften zur Forstökonomie Bd. 11. Sauerländer, Frankfurt am Main, (in German) (cit. Tryväinen, L.; 
Pauleit, S.; Seeland, K.; Vries, S., 2005. Ob. Cit., p. 102). 
380 - Tyrväinen, L., 2001. Use and valuation of urban forest amenities in Finland. Journal Environ. Econ. Manag. 39 (2): 
205-223. (cit.Tryväinen, L.; Pauleit, S.; Seeland, K.; Vries, S. 2005, p. 103). 
381 - CJConsulting, 2005. Economic benefits of accessible green spaces for physical and mental health: scoping study. 
Final report for the forestry commission. CJConsulting, Oxford. 
382 - Idem, p. i. 
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pode trazer benefícios para a saúde psicológica sendo, no entanto, difícil quantificar o 

correspondente valor económico383. 

No referido estudo concluiu-se que os espaços verdes contribuem para a redução da vida 

sedentária da população, numa proporção de 23% a 22% nos homens e 26% a 25% nas 

mulheres. Desta forma estimou-se, no mencionado estudo, que a prática de exercício físico 

contribui para uma diminuição do número de mortes causadas por diversas doenças (Quadro 

4.1.)384. 

QUADRO 4.1. ─ NÚMERO DE MORTES EVITADAS POR ANO, NO REINO UNIDO, DEVIDO À EXISTÊNCIA DOS ESPAÇOS VERDES ─ 
VALORES CALCULADOS COM BASE NUMA PREVISÃO DE REDUÇÃO DA VIDA SEDENTÁRIA DA POPULAÇÃO DE 23% A 22% NOS 
HOMENS, E EM 26% A 25% NAS MULHERES. 

CAUSA DE MORTE TODAS AS 
IDADES <35 35 ─ 44 45 ─ 54 55 ─  64 65 ─ 74 75+

Enfarte do miocárdio 
vidas de homens salvas 429 1 6 22 54 109 237

vidas de mulheres salvas 336 0 1 5 15 51 264

Acidente vascular cerebral 
vidas de homens salvas 85 0 1 2 5 16 61

vidas de mulheres salvas 138 0 1 2 4 13 118

Cancro do cólon 
vidas de homens salvas 41 0 1 2 7 12 19

vidas de mulheres salvas 34 0 0 1 4 8 21

TOTAL 1063 1 10 34 89 209 720
Adaptado de CJConsulting, 2005. Ob. cit., p. 26 

Em consequência, o aludido estudo estima que, no Reino Unido, o decréscimo do 

sedentarismo devido aos espaços verdes permite salvar ca. 1063 vidas por ano, e ainda 

diminui despesas hospitalares relativas a diversas doenças385. Para além destes benefícios, a 

melhoria da qualidade de vida através da prática de exercício físico pode contribuir para uma 

poupança devido à redução de: consumo de medicamentos, consultas médicas, urgências nos 

hospitais, etc.386. 

4.1.2.2. VALOR HEDÓNICO 

Para determinarmos um valor hedónico, estabeleceu-se que a participação da floresta urbana 

no valor da propriedade pode ser quantificado através dos valores de transacção no mercado 

imobiliário. Por exemplo, se um proprietário pretende desfrutar de uma casa com vista para 

uma floresta ou parque ou gozar da proximidade de um espaço verde, certamente que irá 

pagar um valor acrescido por essas regalias. Existem alguns métodos que permitem calcular a 

                                                      
383 - Idem, ibidem. 
384 - Idem, p. 26. 
385 - Idem, ibidem. 
386 - Idem, ibidem. 
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mais-valia do preço de propriedade. A principal vantagem destes modelos é que se baseiam 

em valores reais do mercado imobiliário e não em valores hipotéticos. Como exemplo, 

apresentamos o caso de estudo realizado na Finlândia, onde Tyrväinen e Miettinen (2000) 

demonstraram que, por cada km que nos afastemos da floresta urbana, o valor da propriedade 

decresce ca. 6%387. 

As árvores bem mantidas revelam-se apelativas para os potenciais compradores. Nos EUA, 

estudos comparativos entre os preços de residências com diferentes recursos de árvores 

sugerem que as pessoas preferem pagar mais 3 a 7% por propriedades com árvores versus 

propriedades com escassas ou nenhumas árvores388. 

4.1.2.3. CUSTO DE VIAJAR 

Para avaliar o custo em referência estabeleceu-se um método para quantificar o custo de 

deslocações até um espaço verde/ floresta urbana próxima. Este valor acaba por ser baixo, 

quando comparado com outros custos; no entanto serve de referência para se conhecer as 

distâncias e os custos que as pessoas estão dispostas a suportar para terem acesso a um 

espaço verde389. 

4.1.2.4. VALOR DE UMA ÁRVORE 

Existem alguns métodos que estimam o valor de uma árvore baseando-se em diversos 

factores, tais como: tamanho, idade que se espera que atinja, valor estético, localização, forma 

e outros aspectos que se considerem relevantes. Por vezes, é necessário determinar o valor de 

uma árvore para atribuir uma indemnização ao proprietário da árvore quando esta é danificada 

ou abatida devido, por exemplo, a acidentes rodoviários, novas construções, passagem de 

cabos eléctricos ou de condutas de gás, etc. Contudo, os referidos métodos não têm em 

consideração alguns benefícios proporcionados pela árvore, designadamente através do 

ensombramento e da melhoria da qualidade do ar. Para além disso, os métodos supra 

mencionados são geralmente aplicados apenas a árvores isoladas ou em pequeno grupo, mas 

nunca a uma extensa área florestal390. 

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

Granada”391 para avaliar árvores e arbustos ornamentais (Quadro 4.2.). 

                                                      
387 - Tryväinen, L.; Pauleit, S.; Seeland, K.; Vries, S. 2005. Ob. cit., 103. 
388 - Maco, S. E.; McPherson G.; Simpson, J.; Peper, P.; Xiao, Q., 2003. Ob. cit., p. 11. 
389 - Tryväinen, L.; Pauleit, S.; Seeland, K.; Vries, S. 2005. Ob. cit., 103. 
390 - Idem, ibidem. 
391 - Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, 1999. Método para valoración de árboles y arbustos 
ornamentales, Norma de Granada revisión 1999. Imprenta Ramos, S. L., Madrid. 
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O referido método prevê a valorização do património arbóreo agrupando-o da seguinte 

forma392: 

1. folhosas e coníferas 

 árvores substituíveis ─ todas as árvores que é possível, ao adquirir exemplares 

semelhantes no mercado ou então substituir por outra espécie com características 

similares, de forma que ao fim de 10 anos tenham adquirido um porte semelhante; 

 árvores não substituíveis ─ quando é impossível encontrar e repor uma árvore de igual 

dimensão e valor; 

2. palmeiras; 

3. valorização das feridas nas coníferas e folhosas; 

4. valorização das feridas em palmeiras; 

5. valorização de árvore de troncos múltiplos. 

Para um correcta valorização do património arbóreo é necessário conhecer-se: i) as 

características morfológicas das espécies, o seu porte natural, o seu comportamento em 

situações diferentes bem como a sua resistência a determinados problemas fitossanitários; ii) 

as particularidades do local, o tipo de solo existente, bem como a função que a árvore em 

avaliação desempenha no referido local (estética, histórica, cultural, ecológica). 

4.1.2.5. VALOR DOS BENEFÍCIOS AMBIENTAIS 

Avaliar os benefícios ambientais proporcionados pelas árvores urbanas significa quantificar o 

impacte das árvores no ambiente urbano (ensombramento, evapotranspiração e melhoria da 

qualidade do ar). Estes benefícios podem ser avaliados através dos custos do controlo 

ambiental, tais como quanto as pessoas desejam pagar pelo controlo da poluição do ar e da 

redução do ruído, ou directamente através da poupança de energia, quer no arrefecimento 

quer no aquecimento dos edifícios393. No entanto, qualquer valor atribuído aos referidos 

benefícios corresponde sempre a uma estimativa e nunca a um valor exacto. 

Apresentamos seguidamente alguns exemplos de estudos que pretendem quantificar a 

poupança de energia, consumida no condicionamento ambiental dos edifícios, devida à 

presença de árvores. 

A correcta localização do arvoredo próximo de edifícios é fundamental para se alcançarem os 

benefícios máximos de conservação de energia dos edifícios. Por exemplo, estimou-se que os 

custos anuais de ar condicionado para uma casa típica de Madison, Wiscosin (EUA), podem 

variar da seguinte forma: $671 quando existe um eficiente planeamento de plantação;$700 

para uma zona que não tenha árvores; $769 para uma casa onde as árvores próximas estão 

                                                      
392 - Câmara Municipal de Lisboa, s/ data. Ob. cit. p. 45. 
393 - McPherson, E.G., 1994. Energy-saving potencial of trees in Chicago. In: McPherson, G.; Nowak, D. Rowntree, R., 
(Eds), 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. 
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mal localizadas (árvores que cortam a luz solar no Inverno e que proporcionam pouca sombra 

no Verão)394. 

QUADRO 4.2. ─ NORMA DE GRANADA, MÉTODO PARA QUANTIFICAR O VALOR DAS ÁRVORES ORNAMENTAIS.  

FACTORES INTRINSECOS À ÁRVORE (ELS) 

Zona radicular (S1) 
Tronco (S2) 
Ramos principais (S3) 
Ramos secundários ou terminais (S4) 
Folhas (S5) 
ELS = (S1 + S2 + S3 + S4 + S5)/5 
  

EXPECTATIVA DE VIDA ÚTIL (ELI) 
  

FACTORES EXTRÍNSECOS À ÁRVORE (ELE) 

Estético e funcional Ele1 
Representatividade e raridade Ele2 
Situação Ele3 
Factores extraordinários Ele4 

ELE = Ele1 + Ele2 + Ele3 + Ele4 
  

VALORES ADICIONAIS VA 

Aquisição de uma nova planta Va1 
Transporte até ao lugar de plantação Va2 
Custos de plantação Va3 
Custos de manutenção durante o período avaliado Va4 

VA = Va1 + Va2 + Va3 + Va4 
  

VALOR FINAL = ELS + ELI + ELE + VA 
Fonte: Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, 1999. Método para valoración de árboles y arbustos 
ornamentales, Norma de Granada revisión 1999. Imprenta Ramos, S. L., Madrid, p. 39-43. 

Descrevemos sumariamente em seguida alguns estudos que demonstram os efeitos benéficos, 

relativamente à energia de conservação dos edifícios, que as árvores podem exercer através 

do ensombramento e da redução da velocidade do vento. 

Ensombramento e energia de conservação dos edifícios 

A Figura 4.2. apresenta os resultados de uma simulação efectuada por Huang em computador, 

respeitante a sete cidades norte-americanas, com a qual se pretende mostrar quais os efeitos, 

em termos de consumo de energia de conservação, do acréscimo de 30% do coberto arbóreo 

e consequente aumento do ensombramento dos edifícios395. 

                                                      
394 - Nowak, D. J. 2001. Ob. cit. 
395 - Huang, J.; Ritschard, R.; Sampson, N.; Taha, H., 1992. Ob. cit., p. 29. 
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Figura 4.2. – Efeitos, obtidos por simulação em computador, do maior ensombramento, decorrente da expansão em 
30% do coberto arbóreo, no consumo da energia usada no aquecimento e arrefecimento dos edifícios mais antigos de 
sete cidades norte-americanas. (Huang, J.; Ritschard, R.; Sampson, N.; Taha, H., 1992. Ob. cit., p. 29) 

Redução do vento e energia de conservação dos edifícios 

Heisler realizou um estudo sobre a velocidade dos ventos em diversos bairros de cidades dos 

EUA, concluindo que as árvores, mesmo dispersas, conseguem reduzir a velocidade do 

vento396. A Figura 4.3. regista os resultados do referido estudo onde se verificou que, 

dependendo da densidade dos edifícios, um acréscimo de 10% da cobertura do arvoredo 

diminui a velocidade do vento entre 10 a 20%, enquanto que uma expansão de 30% consegue 

reduzir entre 15 a 35%397. O estudo também mostrou que mesmo no Inverno, quando as 

árvores se apresentam sem folhas, a velocidade do vento sofreu um decréscimo de 50 a 90% 

em relação à registada no Verão398. 

A diminuição de velocidade do vento, resultante por exemplo da plantação de árvores, pode 

contribuir para o registo de um decréscimo do consumo de energia quer para o aquecimento 

quer para o arrefecimento dos edifícios. Huang efectuou em sete cidades norte-americanas o 

estudo da redução da velocidade do vento e do ensombramento e a sua relação com o 

decréscimo de energia consumida no condicionamento ambiental, através de simulações por 

computador, apresentando-se os resultados obtidos nas Figuras 4.4. e 4.5.399. 

                                                      
396 - Idem, p. 30. 
397 - Idem, ibidem. 
398 - Idem, ibidem. 
399 - Idem, ibidem. 
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Figura 4.3. – Cobertura arbórea e redução da velocidade do vento: medições efectuadas revelam que um acréscimo de 
10% da cobertura arbórea consegue reduzir a velocidade do vento em 10 a 20% nas cidades. Mesmo no Inverno, a 
redução da velocidade do vento representa 50 a 90% da verificada no Verão. (Huang, J.; Ritschard, R.; Sampson, N.; 
Taha, H., 1992. Ob. cit., p. 30) 

 
Figura 4.4. – Efeito da protecção do vento quer no aquecimento quer no arrefecimento de edifícios, devido a um 
incremento de 30% da cobertura arbórea (simulação em computador). (Huang, J.; Ritschard, R.; Sampson, N.; Taha, 
H., 1992. Ob. cit., p. 31). 
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Figura 4.5. – Efeitos obtidos da simulação em computador do aumento da protecção do vento e do ensombramento 
decorrentes da expansão em 30% do coberto arbóreo, no aquecimento e no arrefecimento dos edifícios mais antigos 
de sete cidades norte-americanas. (Huang, J.; Ritschard, R.; Sampson, N.; Taha, H., 1992. Ob. cit., p. 31) 

4.1.2.6. AUMENTO DE EMPREGO 

Estudos sobre o comportamento dos consumidores revelaram que a presença de árvores 

aumenta os níveis de consumo em zonas comerciais400. 

Acresce que a floresta urbana pode proporcionar empregos directos a pessoas com e sem 

habilitações técnicas adequadas. Por exemplo, nos EUA são frequentes os programas de 

serviços públicos que oferecem treino em horticultura para voluntários. Também as 

comunidades florestais e urbanas propiciam oportunidades educacionais no domínio da 

arboricultura. 

 

                                                      
400 - Wolf, K.L. 1999. Nature and Commerce: human ecology in business districts. In: C.Kollin (Ed), Building Cities of 
Green: Proceedings of the 1999 National Urban Forest Conference. Washington, D.C. American Forests: 56-59. 
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Para terminar o tema em apreço, descrevemos um estudo efectuado em Charleston, na 

Carolina do Sul (EUA), sobre o modo como a população avalia os benefícios da floresta 

urbana. Dos residentes entrevistados mais de 30% identificaram a floresta urbana como sendo 

o elemento mais notável susceptível de ser danificado. Os resultados também indicaram 

numerosos e diversificados valores associados com a floresta urbana, a saber: emoções 

positivas motivadas pela presença da floresta urbana (11,6%); contributo para a imagem 

estética da cidade (9,5%); conservação da energia (6,4%); valores pessoais e memórias (5%); 

melhoria da qualidade ambiental (3,4%); oportunidades para actividades recreativas (2,3%); 

interesses funcionais (1%)401. 

4.2. MODELOS DESENVOLVIDOS PARA QUANTIFICAR O VALOR DAS ÁRVORES E 

FLORESTAS URBANAS 

4.2.1. INTRODUÇÃO 

Desde longa data que os benefícios que as árvores e a floresta urbana proporcionam à 

sociedade são do conhecimento geral. No entanto, muitas vezes, para reforçar tomadas de 

decisão no planeamento e gestão urbana, é necessário quantificar o valor desses benefícios e 

compará-los com os custos de instalação e manutenção que lhes estão associados. 

O recurso a modelos para quantificar a estrutura, função e valor das árvores e floresta urbana, 

bem como o inerente custo de instalação e manutenção, permitirá desenvolver planos de 

gestão apropriados, no sentido de optimizar a relação custo-benefício associada aos espaços 

arborizados da cidade. 

Neste sub-capítulo procurámos fazer uma breve referência a alguns dos modelos americanos 

que quantificam e valorizam o arvoredo urbano. Embora os primeiros estudos se tenham 

iniciado na década de 60, foi com o Projecto Climático da Floresta Urbana de Chicago (1994) 

que começou a ser estruturado o modelo inicial. Apresentamos em seguida o referido Projecto 

Climático e, subsequentemente, os três modelos actualmente disponíveis nos Estados Unidos 

da América: CITY GREEN, UFORE e STRATUM. 

                                                      
401 - Hull, B., 1992. Ob. cit., p. 98. 
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4.2.2. INVESTIGAÇÃO IN IC IAL (1960-90) 

O número de árvores públicas numa zona urbana, a maior parte das vezes, não depende nem 

do número de habitantes, nem do clima, nem da região geográfica, mas em primeiro lugar do 

planeamento urbano e das verbas atribuídas. 

Desde Genebra402, Suiça, até aos EUA, a verba destinada ao arvoredo urbano não tem 

acompanhado o crescimento municipal403. Em 1994, Tschantz & Sacamano404 efectuaram um 

estudo nos EUA e verificaram que a média da verba atribuída às árvores tinha diminuído 

aproximadamente cerca de 40% nos últimos oito anos – desde $4,14 per capita em 1986, até 

$2,49 per capita em 1994405. 

Uma série de incertezas acerca da importância das árvores forçou as comunidades a 

interrogarem-se se as verbas despendidas com as árvores justificam os benefícios que elas 

proporcionam. Se for provado que os benefícios das árvores compensam os custos então 

ficam justificados os programas de apoio às árvores406. 

Em 1981, Bartenstein407 estimou os custos e os benefícios do arvoredo urbano em vista a 

justificar os respectivos encargos. Em 1983, Hudson 408 utilizou a análise custo-benefício para 

incentivar os administradores das florestas urbanas a identificarem os custos dos programas ─ 

um procedimento que é necessário para o desenvolvimento de um programa económico viável. 

No início dos anos 90, McPherson409 constatou que a avaliação custo-benefício podia ser 

utilizada com sucesso na obtenção de fundos. E, segundo Freeman410 (1993), apesar da 

aplicação da análise custo-benefício não ter um valor absoluto, pode ser utilizada como uma 

ferramenta para apoiar os gestores na sua acção. 

Em 1991, McPherson411 simulou os custos e os benefícios de um amplo projecto de plantação 

de árvores urbanas em Tucson, no Arizona (EUA), tendo demonstrado que, num prazo de 40 

anos, os benefícios que essa ampla área verde iria proporcionar à comunidade constituíriam 

um retorno interessante para o respectivo investimento. 

                                                      
402 - Beer, R., 1996. The role of trees in the urban environment: the Geneva example. Journal of Arboriculture 20(2): 
437-444. 
403 - Maco, S. E., 2003. A practical approach to assessing structure, function, and value of street tree populations in 
small communities. University of California, Davis, p. 6. 
404 - Tschantz, B.A.; Sacamano, P.L., 1994. Municipal tree management in the United States: a 1994 report. The 
International Society of Arboriculture Research Trust and the USDA Forest Service. Davey Resource Group, Kent, OH. 
405 - Maco, S. E., 2003. Ob. cit., p. 6. 
406 - McPherson, E.G., 1995. Net benefits of healthy and productive forests. In: Bradley, G. A. (Ed.), Urban forest 
landscapes: Integrating multidisciplinary perspectives., Universtiy of Washington Press, Seatle, Washington, p. 180. 
407 - Bartenstein, F., 1981. The future of urban forestry. Journal of Arboriculture 7(10): 261-267, p. 262. 
408 - Hudson, B., 1983. Private sector business analogies applied in urban forestry. Journal of Arboriculture 9 (10): 253-
258, p. 254. 
409 - McPherson, E. G., 1992. Accounting for benefits and costs of urban greenspace. Landscape and Urban Planning 
22: 41-51. 
410 - Freeman, A.M., 1993. The Measure of environmental and Resource Values: Theory and Methods. Resources for 
the Future. Washington, DC., 516 pp (cit. Maco, S.E., 2003, p. 6). 
411 - McPherson, E. G., 1991. Environmental benefits and costs of the urban environment, In: Proceedings of the fifth 
National Urban Forest Conference. Los Angeles, CA. Nov. 12-17, 1991. American Forestry Association, Washington, 
DC, p. 53. 
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4.2.3. PROJECTO CLIMÁTICO PARA A FLOREST A URB AN A DE CHICAGO 

O projecto Chicago Urban Forest Climate (CUFCP), coordenado por Gregory McPherson, 

David J. Nowak e Rowan A. Rowntree, teve a duração de três anos, e constou de um estudo 

para tentar quantificar os efeitos da vegetação urbana no ambiente local, a fim de apoiar as 

entidades responsáveis pelo planeamento e gestão do património arbóreo da cidade a 

aumentarem as verbas consagradas ao arvoredo. A área de estudo considerada dividiu-se em 

três zonas: Chicago, Cook County, e DuPage County (considerando-se estas duas últimas 

zonas os arredores da cidade de Chicago)412. 

O referido estudo organizou-se em cinco tópicos de investigação: 413 

1. efeito do ecossistema de floresta urbana na qualidade do ar e na quantidade de dióxido 

de carbono atmosférico; 

2. efeito das árvores urbanas no vento e na temperatura do ar; 

3. trocas de energia local e de água; 

4. quantidade de energia poupada no condicionamento ambiental dos edifícios devido à 

presença das árvores urbanas; 

5. custos e benefícios da plantação e manutenção de árvores urbanas. 

1. EFEITO DO ECOSSISTEMA DE FLORESTA URBANA NA QUALIDADE DO AR E NA QUANTIDADE DE 

DIÓXIDO DE CARBONO ATMOSFÉRICO 

No referido estudo foi recolhida informação relativa à estrutura da floresta urbana de Chicago 

(e.g., composição de espécies, área foliar das árvore) de modo a compreenderem-se os seus 

efeitos sobre a cidade. Verificou-se também que as árvores de arruamento constituem uma 

parte significativa da paisagem da cidade, representando 10% das árvores, correspondendo-

lhes 24% da área total com coberto arbóreo.414 

 Redução da poluição do ar 

Considerou-se que a poluição do ar seria um dos pontos prioritários a estudar, porque constitui 

um grave problema nas cidades norte-americanas. Desta forma, no referido estudo estimaram-

se os valores de redução de poluição para o ano de 1991, concluindo-se que à remoção dos 

poluentes do ar pelas árvores de Chicago correspondia um valor de um milhão de dólares e o 

valor estimado para as árvores dos arredores de Chicago atingia 9,2 milhões de dólares415. 

 

 

                                                      
412 - Nowak, D.; McPherson, G.; Rowntree, R. 1994. Ob. cit., p. iii. 
413 - Idem, ibidem. 
414 - Idem, ibidem. 
415 - Idem, p. iv. 
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 Sequestro do dióxido de carbono 

No citado estudo concluiu-se também que as árvores sequestram um valor líquido anual de 

carbono estimado em 140 600 t, que equivale à quantidade de carbono emitido pelos 

transportes na área de Chicago em apenas uma semana416. A quantidade de carbono 

sequestrado anualmente por uma árvore de dimensão inferior a 8 cm de DAP é equivalente ao 

carbono emitido por um carro que percorra 16 km417. 

2. EFEITO DAS ÁRVORES URBANAS NO VENTO E NA TEMPERATURA DO AR 

Com vista a desenvolver modelos para estimar o efeito das árvores no microclima urbano, 

foram realizadas medições de velocidade do vento, temperatura do ar e humidade, em 39 

pontos da área em estudo (dentro e próximo de áreas residenciais de Chicago), durante um 

período de 11 meses (Julho 1992 a Junho 1993)418. Desenvolveram-se equações para prever a 

influência das árvores no clima local, bem como para estabelecer a relação entre as variáveis 

climáticas e a morfologia urbana local419. 

Análises preliminares realizadas na primeira semana do período de Verão indicaram que a 

morfologia residencial (combinação entre edifícios e árvores) reduz a velocidade do vento em 

46 a 85%, dependendo da morfologia do bairro (comparando com um campo aberto localizado 

próximo do aeroporto internacional O’Hare). Além disso, também se concluiu que a 

temperatura do ar em zonas residenciais é geralmente mais elevada quando comparada com 

zonas em campo aberto, devido à presença dos edifícios420. 

3. TROCAS DE ENERGIA LOCAL E DE ÁGUA 

O balanço entre a complexa mistura de superfícies antropogénicas (e.g., edifícios, estradas) e 

superfícies naturais (e.g., árvores, relva) nas áreas urbanas afecta a forma como a energia e a 

água são utilizadas e qual o seu ciclo através do sistema urbano. A substituição de áreas 

naturais por áreas antropogénicas altera as características da área no que à temperatura e 

humidade diz respeito, e consequentemente modifica a atmosfera local e contribui para a 

criação de um “clima urbano”, caracterizado por um aumento da temperatura e uma 

degradação da qualidade do ar421. 

Realizaram-se múltiplas medições e desenvolveram-se diversos modelos matemáticos a fim de 

quantificar a influência da morfologia urbana e dos diferentes tipos de plantações nas trocas de 

energia local e de água. 

                                                      
416 - Idem, ibidem. 
417 - Idem, ibidem. 
418 - Idem, ibidem. 
419 - Idem, ibidem. 
420 - Idem, ibidem. 
421 - Idem, p. v. 
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4. QUANTIDADE DE ENERGIA POUPADA NO CONDICIONAMENTO AMBIENTAL DOS EDIFÍCIOS DEVIDO 

À PRESENÇA DAS ÁRVORES URBANAS 

McPherson et al.422 recorreram a simulações em computador para investigar os efeitos do 

ensombramento das árvores na redução do consumo de energia utilizada para aquecimento e 

arrefecimento de edifícios, em áreas residenciais de Chicago, tendo concluído que o aumento 

de 10% da área de cobertura de copa (e com uma correcta localização da vegetação) 

provocava uma redução de 5 a 10% da quantidade de energia consumida para aquecimento e 

arrefecimento423. 

5. CUSTOS E BENEFÍCIOS DA PLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁRVORES URBANAS 

No projecto Chicago Urban Forest Climate Project (CUFCP) recorreu-se à avaliação custo-

benefício para responder a uma questão fundamental relativa à plantação de 95 000 novas 

árvores em Chicago: “Será que os benefícios proporcionados pelas árvores superam os custos 

que lhe estão associados?”424 Utilizando métodos semelhantes aos usados no projecto 

desenvolvido para o Arizona425, McPherson et al.426 utilizaram a análise custo-benefício tendo 

estimado que, ao fim de 30 anos, os benefícios proporcionados ─ nomeadamente no que se 

refere à poupança de energia e à qualidade do ar ─ ultrapassam os custos da plantação e 

manutenção do arvoredo na relação de 2,83 : 1 (cabe notar que não foram contabilizados 

alguns benefícios, designadamente os de índole estética e os de natureza social). 

O referido relatório termina com as recomendações seguintes: i) seleccionar a espécie correcta 

para o lugar certo; ii) investir nos custos iniciais de plantação e instalação do arvoredo, pois 

constituem um ponto fundamental para se ter uma plantação de sucesso; iii) seleccionar as 

espécies em termos de longa duração de vida.427 

4.2.4. PROJECTO CITY GREEN428 

O programa CITY GREEN constitui uma importante ferramenta, funcionando como uma 

extensão dos sistemas de informação geográfica, para se aplicar no planeamento urbano, bem 

como servir de suporte para tomadas de decisão. O programa, orientado por complexas 

análises estatísticas, contribui para o conhecimento do ecossistema urbano e faculta 

informação sob a forma de mapas e relatórios. O referido programa permite calcular o valor 

monetário dos benefícios do arvoredo baseado nas condições específicas de cada local. 

                                                      
422 - McPherson, E.G., 1994. Ob. cit. 
423 - Nowak, D.; McPherson, G.; Rowntree, R. 1994. Ob. Cit., p. v. 
424 - McPherson, E.G., 1994. Ob. it., p. 131. 
425 - McPherson, E. G., 1991. Ob. cit. 
426 - McPherson, E. G., 1994. Ob. cit. 
427 - Idem, p. 131. 
428 - David Nowak, 2006 (comunicação pessoal). 
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O programa CITY GREEN faculta a possibilidade de realizar uma análise sobre: escoamento 

de águas pluviais; qualidade do ar; energia poupada no Verão; quantidade de carbono 

armazenado e evitado; crescimento do arvoredo. 

4.2.5. O MODELO DO EFEITO D A FLOREST A URB AN A (UFORE)  

O modelo de computador UFORE foi desenvolvido com o intuito de apoiar a função, gestão e 

investigação da estrutura florestal urbana. A simulação realizada através do referido programa 

baseia-se em valores padrões de informação meteorológica e de dados sobre poluição429. 

O modelo estima, baseado em medições locais, as seguintes informações430: 

1. estrutura da floresta urbana (e.g., composição de espécies, cobertura de copado; 

densidade de arvoredo, estado fitossanitário do arvoredo, área foliar, biomassa foliar, 

informação sobre arbustos e tipos de coberto vegetal); 

2. emissão horária dos componentes orgânicos voláteis da floresta urbana (emissões que 

podem contribuir para a formação do ozono); 

3. emissão horária da remoção de poluentes pela floresta urbana, bem como o contributo 

para a melhoria da qualidade do ar (no que concerne a ozono, dióxido de enxofre, 

dióxido de azoto, monóxido de carbono e partículas de dimensões inferiores a 10 

microns); 

4. influência das árvores no consumo de energia utilizada nos edifícios para 

condicionamento ambiental, bem como das emissões de dióxido de carbono; 

5. ranking das espécies arbóreas, de acordo com o seu contributo para a melhoria da 

qualidade do ar; 

6. carbono total armazenado e sequestrado pelas árvores urbanas durante um ano; 

7. probabilidade de ocorrência de controlo biológico da lagarta do sobreiro (Lymantria 

dispar (L.) e de Anoplophora glabripennis (Motschulsky); 

8. taxa de alergia provocada pelo pólen de determinadas espécies arbóreas; 

9. relação entre a distribuição de espécies exóticas vs espécies nativas; 

10. influência da transpiração das árvores. 

A informação que o programa UFORE analisa baseia-se na amostragem de uma área (e.g., 

uma cidade inteira ou um quarteirão) ou num inventário de árvores (e.g., árvores de 

arruamento). 

A título de exemplo, descrevemos resumidamente o resultado obtido através do programa 

UFORE para Brooklyn, Nova Iorque, no que se refere à avaliação do seu arvoredo. O referido 

                                                      
429 - Nowak, D.; Crane, D. E.; Stevens, J. C.; Ibarra, M., 2002. Brooklyn’s Urban Forest. Gen. Tech. Rep. NE-290, 
Newton Square, PA: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Northeastern Research Station, p. 2. 
430 - Idem, ibidem. 
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estudo revela que Brooklyn tem ca. 610 000 árvores com uma cobertura de copa de ca. 11,4% 

da área total. Das principais espécies arbóreas destacam-se: Ailanthus altissima, Morus alba, 

Robinia pseudoacacia, Acer platanoides, Prunus serotina. O total de árvores armazena 

aproximadamente 172 000 t de carbono, representando um valor estimado em $3,5 milhões. 

Adicionalmente, estas árvores removem ca. 2500 t de carbono por ano ($51 000/ ano) e cerca 

de 254 t de poluição do ar por ano ($1,3 milhões/ ano). O valor de substituição do arvoredo 

está estimado em $679 milhões. A prevenção do risco do arvoredo ser atingido pela “Asian 

longhorn beetle infestation” atinge $390 milhões (correspondente ao tratamento de 51% da 

população). No referido relatório encontram-se sugestões da estratégia para gestão e 

manutenção do arvoredo, com o intuito de maximizar a qualidade do ar e os benefícios do 

carbono através das árvores urbanas431. 

4.2.6. O MODELO STRATUM 

O modelo STRATUM (Street Tree Resource Analysis Tool for Urban Forest Managers) constitui 

uma nova ferramenta de análise e gestão para apoiar os responsáveis pelo arvoredo urbano. O 

referido programa permite estimar a quantidade de benefícios anuais que o arvoredo dispensa 

à cidade: conservação de energia, melhoria da qualidade do ar, redução de CO2, controlo do 

escoamento de águas pluviais, e aumento do valor da propriedade urbana. 

Trata-se de uma programa de computador, de fácil utilização, e que permite que cada 

comunidade conduza o seu próprio inventário do arvoredo de arruamento e de parques e 

jardins (completo ou por amostragem). Através do STRATUM é possível obter a seguinte 

informação sobre o arvoredo urbano: 

 estrutura (composição e diversidade das espécies); 

 função (benefícios que o arvoredo proporciona à cidade ao nível ambiental e estético); 

 valor (valor anual com que os benefícios contribuem, bem como os custos de 

manutenção e gestão do arvoredo que lhe estão associados); 

 cuidados de manutenção necessários (diversidade do arvoredo, cobertura da copa do 

arvoredo, cuidados relativos a novas plantações, poda, tratamentos fitossanitários, etc). 

Como exemplo ilustrativo apresentamos no Quadro 4.3. o resultado do Programa STRATUM 

aplicado a duas cidades norte-americanas: Modesto e Santa Mónica. 

O estudo com a comparação da estrutura, função e valor das árvores de arruamento e dos 

parques para as duas cidades da Califórnia, Modesto e Santa Monica, revela que o valor dos 

benefícios anuais é de $2,2 milhões para Modesto e $805 732 para Santa Mónica. Estima 

também uma relação benefício ─ custo de 1,85:1 e 1,52:1, respectivamente para Modesto e 

Santa Mónica. O que significa que os seus residentes recebem $1,85 e $1,52 de benefícios 

                                                      
431 - Idem, p. 1. 
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anuais por cada $1 que investem na gestão e manutenção do seu arvoredo urbano. A razão 

por que os resultados são diferentes para cada cidade deve-se ao facto de cada cidade se 

caracterizar por apresentar: climas diferentes, dimensões de árvores e taxas de crescimento 

distintas, cada espécie botânica com características próprias de foliação, preços e valor de 

propriedade diferentes, etc.432 

QUADRO 4.3 COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA STRATUM PARA A CIDADE DE MODESTO E 

SANTA MÓNICA 

 MODESTO 
SANTA 

MONICA 

Caracterização da cidade     
População 182 260,00 92 578,00 
Área da cidade (ha) 9065,00 2176,00 
Densidade populacional 20,10 83,80 
Número total de árvores de arruamento 75 629,00 25 508,00 
Total árvores de arruamento e de parques 91 179,00 29 229,00 
Árvores de arruamento/ km (ambos os lados) 40,80 54,30 
Árvores de Parque/ há 34,00 52,50 
Árvores/ capita 0,50 0,32 
Cobertura arbórea da cidade (%) 31,00 15,00 
Cobertura de árvores de arruamento e de parque 
(%) 8,60 6,00 

Benefícios (total dos beneficios e respectivos custos anuais em dólares [U.S.]) 
Energia 1 000 560,00 147 534,00 
Dióxido de Carbono 312 920,00 48 974,00 
Qualidade do ar 538 106,00 147 682,00 
Escoamento de águas pluviais 616 139,00 110 784,00 
Valor de propriedade/ outro 2 380 415,00 1 894 758,00 
Total dos benefícios 4 848 140,00 2 349 732,00 

Programa de manutenção     
Plantação 167 062,00 22 900,00 
Poda 1 202 252,00 863 380,00 
Remoção 342 896,00 49 500,00 
Outros 186 722,00 73 764,00 
Gestão 315 572,00 102 404,00 
Total do programa de manutenção 2 214 504,00 1 111 948,00 

Outras despesas do arvoredo     
Reparação de pavimento  297 586,00 271 344,00 
Limpeza e remoção de folhas 106 426,00 27 808,00 
Reclamações e indemnizações 68 000,00 132 900,00 
Total de outras despesas 472 012,00 432 052,00 
Receita pública 63 132,00  
Total de despesas 2 623 384,00 1 544 000,00 
   

Razão benefício - custo 1,85 1,52 

Fonte: McPherson, E.G.; Simpson, J. R., 2002. Ob. cit. 

                                                      
432 - McPherson, E.G.; Simpson, J. R. 2002. A comparison of municipal forest benefits and costs in Modesto and Santa 
Monica, California, USA. Urban forestry & Urban greening 1: 61-74. 
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4.3. CONCLUSÕES 

No que aos benefícios económicos diz respeito, cumpre reconhecer que é complexa a 

valorização das florestas urbanas, se bem que já tenham sido elaboradas diversas estimativas 

tendo em conta, nomeadamente, os reflexos positivos dos espaços verdes urbanos no 

ambiente, na saúde da população, nas actividades recreativas e no valor da propriedade. 

Descrevemos vários modelos que permitem estimar o beneficio da floresta urbana se bem que, 

obviamente, não consigam quantificar de forma exacta todos os benefícios, nomeadamente os 

estéticos por se tratar de um valor um pouco subjectivo, dos relacionados com o bem-estar e 

saúde por dependeram de diversos outros factores para além da presença da vegetação. 

Dos três últimos modelos de valorização do arvoredo atrás descritos optámos no presente 

trabalho pelo STRATUM ─ um modelo estudado para as árvores urbanas e que exige a 

informação prévia de uma cidade de referência (actualmente existem 19 cidades de referência) 

─ porquanto é o que permite efectuar a avaliação custo-benefício inerente às árvores urbanas, 

que no presente estudo se restringem às de arruamento. Assumimos a limitação de que o 

programa escolhido, tal como os outros, não contempla a valorização de todos os benefícios 

proporcionadas pelo arvoredo. No entanto, no caso do STRATUM considera como único 

benefício estético o contributo que o arvoredo reflecte no valor da propriedade urbana e não 

contabiliza muitos dos outros valores do arvoredo (e.g., benefícios para a saúde e o bem-

estar). 
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5. OS ESPAÇOS VERDES NA CIDADE DE LISBOA 

«Há muito que as importantes cidades romperam as muralhas que as defendiam e 
ultrapassaram os limites administrativos e políticos que, em tempos passados, as 
defendiam. 
A cidade, no século XXI, será uma região em que o espaço edificado se tem que 
compatibilizar com o espaço natural, sem o qual a sua existência, como valor 
humano, será impossível. 
A estrutura ecológica básica constituída, fundamentalmente, por elementos 
organizados em ecossistemas (espaço natural), deverá conjugar-se 
harmoniosamente com as áreas edificadas, construídas, principalmente, com 
materiais inertes (espaço artificial). A estrutura ecológica deverá relacionar os 
valores e vivências da cidade com os da natureza e da ruralidade. 
A estrutura ecológica apoia-se não só na morfologia da paisagem e nas 
circunstâncias ambientais, como também contribui para responder a muitas 
necessidades, físicas e espirituais do Homem.»433 
 
 

5 . 1 .  INTRODUÇÃO 

Na tradição Ocidental, a utilização de vegetação nas cidades, surge integrada num contexto de 

desenvolvimento urbano constituído por quatro elementos da paisagem urbana:434 i) jardins 

privados residenciais; ii) ruas e avenidas arborizadas; iii) interiores de quarteirões e pracetas 

públicas; iv) jardins e parques urbanos. Cada um dos referidos elementos tem a sua própria 

evolução histórica fortemente influenciada pela “História da Arte dos Jardins”. 

O conceito de espaço verde, com utilidade colectiva e local de convívio social, remonta a um 

passado antigo sendo que, nas sociedades ocidentais, o parque e o jardim eram propriedade 

privada das residências pertencentes às classes dominantes. A apropriação pública dos 

espaços verdes da cidade surge, principalmente, depois da Revolução Industrial, em sintonia 

com as crescentes preocupações higienistas em melhorar a qualidade de vida na cidade 

industrial. 

De facto, é a partir de finais do século XVIII e inícios do século XIX que os parques e jardins 

públicos começam a integrar as grandes intervenções urbanísticas, cumprindo, para além das 

suas funções de lazer, passeio e convívio social, funções higiénicas e preventivas como 

resposta a situações de congestionamento e insalubridade. 

 

                                                      
433 - Telles, G.R. 2001. Prefácio. In: Magalhães, M. R., 2001. Ob. cit., p. 19. 
434 - Lawrence, H.W., 1995. Changing forms and persistent values: historical perspectives on the urban forest. In: 
Bradley, G.A. (Ed.), Urban Forest Landscapes: Integrating multidisciplinary perspectives. University of Washington 
Press, Seatle, Washington, p. 17. 


