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Carvalho 1 

Derivado à exposição da parte radicular e esta estando danificada por lancil e 

pavimento envolvente. Propomos o abate pois não é viável o seu transplante.  

 

Carvalho 2 

Este espécime encontra-se com estrangulamento junto ao colo e com ferida ao longo do 

tronco, comprometendo a sua sanidade fitossanitária Propomos o abate pois não é viável 

o seu transplante.  

 

 

Carvalho 3 

Este espécime encontra-se com feridas ao longo do tronco, comprometendo a sua 

sanidade fitossanitária. Propomos o abate pois não é viável o seu transplante.  

 

Carvalho 4 

Este espécime encontra-se com feridas ao longo do tronco e com presença de fungos, 

comprometendo a sua sanidade fitossanitária. Propomos o abate pois não é viável o seu 

transplante.  

 

Carvalho 5 

A parte radicular do espécime está demasiado exposta e com queimaduras solares, o 

lancil está a comprometer o desenvolvimento das raízes. Propomos o abate pois não é 

viável o seu transplante.  

 

Carvalho 6 

A parte radicular do espécime está demasiado exposta e com queimaduras solares, o 

lancil está a comprometer o desenvolvimento das raízes e ao longo do tronco podemos 

verificar alguns pontos indicadores de fungos. Propomos o abate pois não é viável o seu 

transplante.  

 

Carvalho 7 

Este espécime encontra-se com ferida ao longo do tronco e com presença de fungos, 

comprometendo a sua sanidade fitossanitária. Propomos o abate pois não é viável o seu 

transplante.  

 

Carvalho 8 

Este espécime encontra-se com feridas e com presença de fungos junto colo, 

comprometendo a sua sanidade fitossanitária. Propomos o abate pois não é viável o seu 

transplante.  

 

Carvalho 9 

Propomos o abate pois derivado ao seu porte não é possível o transplante. 

 

Carvalho 10 

Este espécime encontra-se gravemente afetado com fungos ao longo do tronco principal 

e na parte radicular. Propomos o abate pois não é viável o seu transplante 

 

Carvalho 11 

O lancil está a estagnar o desenvolvimento radicular. Derivado ao seu porte e idade 

propomos o abate não sendo possível o transplante. 

 

Carvalho 12 

Este espécime encontra-se com projetor de iluminação em cima das raízes, devido à sua 

proximidade provocou um escaldão na parte junto ao colo, comprometendo a sua 

sanidade futura. Propomos o abate não sendo possível o transplante. 

 



   

Carvalho 13 

Este espécime encontra-se com boa sanidade, no entanto, como se encontra junto a 

caixas da EDP não será possível efetuar o transplante com sucesso. 

 

Carvalho 14 

Propomos o abate pois derivado ao seu porte não é possível o transplante. 

 

Carvalho 15 

O espécime encontra-se com grave apodrecimento junto ao colo e com presença de 

fungos comprometendo a sua sanidade fitossanitária. Propomos o abate não sendo 

possível o transplante. 

 

Carvalho 16 

O espécime encontra-se com grave apodrecimento junto ao colo e com presença de 

fungos comprometendo a sua sanidade fitossanitária. Propomos o abate não sendo 

possível o transplante. 

 

Carvalho 17 

O espécime encontra-se com fungos junto à parte radicular derivado ao 

estrangulamento devido à colocação do lancil comprometendo a sua sanidade 

fitossanitária. Propomos o abate não sendo possível o transplante. 

 

Carvalho 18 

Este espécime encontra-se com projetor de iluminação em cima das raízes, devido à sua 

proximidade provocou um escaldão na parte junto ao colo, comprometendo a sua 

sanidade futura. Propomos o abate não sendo possível o transplante. 

 

Carvalho 19 

Este espécime encontra-se com projetor de iluminação em cima das raízes, devido à sua 

proximidade provocou um escaldão na parte junto ao colo e desequilíbrio da copa, 

comprometendo a sua sanidade futura. Propomos o abate não sendo possível o 

transplante. 
 

Carvalho 20 

Este espécime encontra-se com projetor de iluminação em cima das raízes, devido à sua 

proximidade provocou um escaldão na parte junto ao colo, comprometendo a sua 

sanidade futura. Propomos o abate não sendo possível o transplante. 
 

Carvalho 21 

Este espécime encontra-se presença de fungos junto ao colo provocados por 

estrangulamento. Propomos o abate não sendo possível o transplante. 
 

Carvalho 22 

O lancil está a ferir o tronco do espécime. Podemos verificar que ao longo do tronco tem 

um pequeno apodrecimento. Propomos o abate não sendo possível o transplante. 
 

Mais informamos que estes espécimes são de crescimento rápido não tem valor 

patrimonial. 
 

 

Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional. 

 

Cumprimentos,  
 

Manuela Ferreira 

Serviço de Arboricultura 

Telm.: 93 613 65 33; email: m.ferreira@serralves.pt 
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