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1. INTRODUÇÃO

Por solicitação da Junta de Freguesia de Arroios, a equipa da SEQUÓIA VERDE realizou, durante o

período de férias escolares do Natal, uma intervenção de poda dos 35 exemplares de Platanus

acerifolia presentes nas instalações do Liceu Camões, sito Praça José Fontana. 

Nesta sequência, o presente relatório técnico tem por objetivo apresentar uma descrição das

metodologias aplicadas e respetivo registo fotográfica da intervenção.

2. INTERVENÇÃO DE PODA DOS 35   PLATANUS ACERIFOLIA

A intervenção de poda nos trinta e cinco exemplares de P. acerifolia do Liceu Camões (fig. 1, 2 e

3) – 20 árvores nos dois pátios interiores, 2 árvores na Alameda das Tílias e 13 na entrada

principal – com o objetivo de reduzir conflitos com os edifícios e iluminação pública e minimizar

potenciais  riscos de ruptura,  consistiu  nas seguintes  sub-operações:  (1) supressão de ramos

secos; (2) supressão de rebentação de 3ª ordem, de forma a se produzir um ligeiro aclaramento

das copas; (3) encurtamento, por meio de atarraque na axila de um ramo lateral ou supressão de

ramos em conflito e em desequilíbrio.

O acesso em altura efetuou-se por meio de uma plataforma elevatória e pela técnica de escalada

de árvores ornamentais.

Todos os resíduos produzidos foram removidos do local e transportados a vazadouro.

Figura 1 - Intervenção de poda dos exemplares de P. acerifolia.

Página 2 de 4

Quinta da Natureza   •   Gigarós   •   2705-211 Colares   •   Portugal

tel. +351 932 467 839   •   Fax: +351 219 263 612  •  email: sequoiaverde@gmail.com  • NIF:  506 360 024



 

Figura 2 – Aspeto geral dos exemplares de P. acerifolia (a) antes da intervenção; (b)após a

intervenção.
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Figura 3 - Aspeto geral dos exemplares de P. acerifolia (a) antes da intervenção; (b)após a

intervenção.

Colares, 15 de Janeiro de 2016
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