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O que é a Saúde da Floresta?
Definir pode ser confuso porque é uma categorização subjetiva…

Numa perspetiva utilitarista uma floresta saudável fornece bens

tangíveis e uma não saudável não permite ser economicamente

viável.

Numa perspetiva ecossistémica é avaliada em diferentes

variáveis, como a biodiversidade, a possibilidade da floresta

fornecer serviços ecossistémicos, a capacidade de se

recuperar de distúrbios e disrupções.

Define a resiliência, produtividade e sustentabilidade de um

ecossistema florestal.



Avaliar os 

serviços 

ecológicos 

fornecidos 

pelas árvores 

e florestas

TRABALHO 

DE CAMPO

•Avaliação de 

7 indicadores 

de avaliação 

do Estado de 

saúde

ORGANIZAR 

UM CHECKUP DO 

ESTADO DE 

SAÚDE  DE UMA 

ÁREA 

FLORESTAL

ESCOLHA DA 

ÁREA FLORESTAL 

LOCAL . 

•Indicadores de 

Saúde da Floresta

Monitorização da Saúde da  Floresta



Estado de Saúde da Floresta

1.Condição das árvores      

2.Diversidade da Floresta

3.Qualidade do Solo

4.Regeneração  da Árvore  

5.Vida selvagem

6.Abundância de Líquenes 

7.Árvores mortas e restos lenhosos caídos 

OBJETIVOS:

• Conduzir um checkup  de saúde numa pequena área de Floresta.

• Analisar e avaliar dados recolhidos respeitantes aos serviços ecológicos

fornecidos pelas árvores e florestas. 

•   PROCEDIMENTO: Delimitar uma parcela de terreno de 11 a 16 m2 com 

uma dimensão variável de árvores. Efetuar a avaliação dos indicadores..

ATIVIDADES – INDICADORES DO ESTADO DE SAÚDE DA FLORESTA:



Indicador - Condição da Árvore

Anotar as árvores com sinal de 

doença/dano e calcular a 

percentagem das árvores com a 

presença desses sinais de 

danos ou doença.  

Densidade

Diâmetro

Pulgão os Carvalhos-Altica quercetorum (Foudras, 1890)  Coleóptero no estado adulto –

Fonte: ICNF



Indicador  - Diversidade da Floresta 

e Estrutura
•Tipo e diversidade de 

espécies  de arvores e 

arbustos, e   delimitação das 

plantas na  amostra

•Reportar a diversidade de 

espécies nativas e invasoras.

Diversidade de dimensão das 

plantas – cálculo do DAP-

diâmetro à altura do peito-

1,30m acima do solo.

•Diversidade do estrato vegetal

•Diversidade de Espécies de árvores e arbustos



Indicador - Qualidade do 

Solo
Medidas - propriedades do solo, 

propriedades físicas,  compactação,  

potencial de erosão.

Amostras de solos para identificar 

tipo de solo,  análise química ,pH. e 

observação de organismos.

Procedimento: Recolher o solo a 

diferentes profundidades até à rocha-mãe. 

Guardar as amostras. Consulte a tabela e 

identifique o tipo de solo. pH do solo e 

observação de organismos.

Acidez, Catiões 

Azoto e Carbono  Toxicos

Densidade aparente



Regeneração 

➢Dividir a área em estudo em 9 segmentos iguas e

investigar o número de segmentos com plantas jovens

saudáveis

➢Investigar em cada

segmento se existe uma

planta .jovem ou plântula

com pelo menos 30 cm de

altura (conífera) ou até

1 metro de altura ( árvore

folha caduca).
Determinar a % de áreas com pelo

menos uma planta jovem saudável



Vida selvagem

A presença de uma 

diversidade de vida 

selvagem é um indicador de 

vitalidade e de saúde da 

floresta.
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Identificar, registando sinais

e avistamentos de animais.



Comunidades e abundância de 

Líquenes

Fungos que vivem em associação com   

algas e cianobactérias.

Sensiveis ao stress ambiental como a 

poluição   do ar ou mudanças climáticas

Indicatores da biodiversidade florestal

Cálculo da abundância com uma 

transparência 100 circulos. Observação 

se  existem espécies mais ou menos 

tolerantes à poluição

Foto por Jorge Fernandes



Restos de materiais lenhosos caídos

Medição de árvores caídas, ramos mortos  
em transectos
Diãmetro, Comprimento.

Estado de decaimento, espécies

Avaliação do risco de fogo, habitat de vida 

selvagem.



AVALIAR OS BENEFÍCIOS DA ÁRVORE

Uma Floresta  Saudável  fornece  uma 

variedade de serviços do ecossistema.

Consulta do site http://treebenefits.com

Calcular os serviços ecológicos 

de uma árvore da amostra do 

local da saída de campo 

exemplo: Sobreiro

http://treebenefits.com/


BENEFÍCIOS GERAIS



ENERGIA



QUALIDADE DO AR 



DIÓXIDO DE CARBONO


