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INTRODUÇÃO 

 

O presente parecer técnico surge na sequência da realização dos trabalhos constantes da 

“Proposta de avaliação fitossanitária e biomecânica de uma palmeira”, datada de abril de 2018. 

No âmbito desse trabalho, foi efetuada a avaliação fitossanitária e biomecânica de uma palmeira, 

para identificação e quantificação de eventuais defeitos, bem como determinação do nível de 

risco, e foi ainda executada uma poda de limpeza do exemplar. Este trabalho foi solicitado 

através de contacto efetuado pela Câmara Municipal do Nordeste.  

 

 

1. DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS  

 

No âmbito dos trabalhos anteriormente propostos, procedeu-se, nos dias 19 e 20 de junho 

de 2018, à avaliação fitossanitária e biomecânica da palmeira (Phoenix canariensis) localizada 

na Rua da Palmeira, exemplar monumental sito num canteiro próximo do cruzamento entre a 

referida rua e a EN1-2A.  

A nossa equipa técnica, que contou com a colaboração de Faustino Veiga,especialista em 

arboricultura, procedeu, ainda, a título gracioso, à poda de limpeza do exemplar. Os trabalhos de 

campo foram acompanhados pelo Sr. Vice-Presidente da Câmara, Luís Jorge Borges 

Fernandes, e pelo Vereador Cultura, Desporto e Tempos Livres, Prof. Marco Paulo Rebelo 

Mourão.  

 

 

2. DESCRIÇÃO GERAL DA ESPÉCIE   

 

A palmeira avaliada é uma palmeira-das-Canárias (Phoenix canariensis Hort. ex Chabaud), 

uma espécie de origem mediterrânea, endémica das Ilhas Canárias e é das palmeias que 

apresenta mais ampla distribuição na região do mediterrâneo e no mundo (MOYA et al., 2005).  

É uma planta angiospérmica e monocotiledónea pertencente ao género Phoenix, do qual 

fazem parte catorze espécies distintas de ecologia muito diversa, que se caracterizam por 

habitarem em zonas semiáridas e terem comportamento edafohigrófilo, ou seja, indicam a 

existência de água subterrânea (MOYA et al., 2005; PLUMED E COSTA, 2013). 

 



CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE – SÃO MIGUEL, AÇORES                                     VILA REAL, OUTUBRO DE 2018 

     Pedro Ginja 

      Arboricultor 
: 965 144 981     pjginja@sapo.pt 

7 de 84 

 

Ilustração 1. Palmeiras-das-Canárias no seu habitat natural (VAILE, 2016) 

 

Trata-se de uma espécie dioica, isto é, em que o sexo feminino e o sexo masculino estão 

separados em indivíduos diferentes, e também policárpica, uma vez que floresce diversas vezes 

e não morre depois de frutificar (MOYA et al, 2005; PUIG E RAMONEDA, 2000). Existe algum 

dimorfismo sexual na coroa dos exemplares adultos desta espécie de palmeira, sendo a copa 

dos machos mais compacta e achatada e a das fêmeas mais aberta e arredondada (NARANJO et 

al., 2009). 

 

 

Ilustração 2. Exemplar adulto de palmeira-das-Canárias do sexo feminino (VAILE, 2016) 

  

 

 



CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE – SÃO MIGUEL, AÇORES                                     VILA REAL, OUTUBRO DE 2018 

     Pedro Ginja 

      Arboricultor 
: 965 144 981     pjginja@sapo.pt 

8 de 84 

É uma palmeira muito ornamental, de estipe único, espesso, maciço e colunar, de grande 

robustez e flexibilidade, que suporta uma enorme copa composta por várias centenas de folhas, 

as palmas (ANÓNIMO, 2017; MOYA et al., 2005).  

 

 

Ilustração 3. Estipe único, alto e colunar da palmeira-das-Canárias (VAILE, 2016) 

 

No que respeita à longevidade, no seu habitat natural esta palmeira pode alcançar mais de 

duzentos e até trezentos anos de idade no caso dos exemplares mais altos (NARANJO et al., 

2009). 

O sistema radicular, tal como o de todas as outras palmeiras, é morfológica e 

estruturalmente muito distinto do das árvores, no entanto, as suas funções são idênticas. As 

raízes são fasciculadas, carnosas e rijas e formam-se radial e superficialmente a partir de um 

bolbo basal, que pode atingir até 1m de profundidade, constituindo uma abundante cabeleira 

(MOYA et al, 2005). As raízes primárias são as mais largas e têm 1 a 2 cm de diâmetro, não 

existindo, como no caso das árvores, raízes que engrossam anualmente (MOYA et al, 2005). 

Nesta espécie, em particular, observa-se frequentemente uma massa de raízes aéreas na base 

do espique (PUIG E RAMONEDA, 2000).  

O espique é de porte alto, de 15 a 18 m de altura, podendo mesmo atingir 40 m, cujo 

diâmetro se situa, normalmente, entre 70 e 90 cm, podendo, por vezes, ser um pouco superior a 

1 m (ANÓNIMO, 2018; PATRO, 2013; PUIG E RAMONEDA, 2000; VAILE, 2016). As folhas quando 

caem deixam no espique cicatrizes que formam uma pseudo-casca áspera e rugosa, composta 

por tecido morto que atua como proteção (NARANJO et al., 2009). 
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Ilustração 4. Espique alto (VAILE, 2016) 

 

Ilustração 5. Cicatrizes no espique (SHAW, 2011) 

 

As folhas desta palmeira são pinadas e longas, podendo atingir até 6 a 7 m de 

comprimento, com 80 a 100 folíolos em cada lado da ráquis central, de cor verde intensa e 

brilhantes, ao princípio ascendentes e depois encurvam-se ligeiramente até formarem uma 

majestosa coroa (ANÓNIMO, 2017; MOYA et al., 2005; PATRO, 2013; PUIG E RAMONEDA, 2000). As 

folhas são pecioladas, têm espinhos longos e é possível visualizar uma transição entre os 

espinhos e os folíolos (PUIG E RAMONEDA, 2000). Quando caem, deixam parte das suas bainhas 

fixas no tronco, criando um ambiente ideal para o desenvolvimento de muitas plantas epífitas e 

deixando cicatrizes com forte carácter ornamental (PATRO, 2013).  

 

 

Ilustração 6. Palmas (VAILE, 2016) 

 

Ilustração 7. Pormenor da coroa em que se 

observam os espinhos (VAILE, 2016) 
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As flores são unissexuais, muito pequenas e de cor branca a creme, e agrupam-se em 

panículas constituindo inflorescências grandes, chamativas e longas (ANÓNIMO, 2014a; NARANJO 

et al., 2009; PATRO, 2013; PUIG E RAMONEDA, 2000). As inflorescências femininas são maiores do 

que as masculinas e encontram-se inseridas na coroa em largos pedúnculos encurvados que 

atingem mais de 1 m de comprimento, por oposição às masculinas que são mais pequenas, até 

30 cm de comprimento, e se encontram protegidas por uma bainha (NARANJO et al., 2009).  

 

 

Ilustração 8. Flores e inflorescências da palmeira-das-Canárias (VAILE, 2016) 

 

O fruto é uma drupa ovoide que contem uma única semente, com 2 a 3 cm de comprimento 

e 1 cm de diâmetro, de cor alaranjada quando maduro, de polpa comestível e pouco açucarada 

que é muito apreciada pelos pássaros, e é também usado na alimentação do gado (ANÓNIMO, 

2014a; ANÓNIMO, 2017; PATRO, 2013; PLUMED E COSTA, 2013).  

 

 

Ilustração 9. Infrutescência (VAILE, 2016) 

 

Ilustração 10. Fruto (VAILE, 2016) 
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Nas Ilhas Canárias, principalmente na ilha de La Gomera, é feita a extração de uma espécie 

de mel desta palmeira no momento de máxima circulação da seiva, uma substância açucarada 

conhecida como Guarapo, que é vendido no comércio local (ANÓNIMO, 2017; MOYA et al., 2005; 

PATRO, 2013).  

É uma espécie de crescimento rápido, sobretudo se lhe proporcionamos água e adubo de 

forma periódica, cujas sementes germinam com facilidade e as plântulas crescem com 

celeridade (MOYA et al., 2005).  

Prefere solos férteis, leves, enriquecidos em matéria orgânica e com regas regulares 

durante o seu crescimento, mas adapta-se a diferentes tipos, mesmo os pobres, sendo tolerante 

à seca e salinidade (PUIG E RAMONEDA, 2000). Embora se apresente tolerante à seca, se for 

regada abundantemente exibe um porte mais majestoso e melhor cor (PUIG E RAMONEDA, 2000), 

no entanto, é sensível ao encharcamento (MOYA et al., 2005). É resistente à salinidade do ar, 

podendo ser utilizada em zonas de beira-mar (PUIG E RAMONEDA, 2000).  

É uma planta tipicamente tropical, pelo que necessita de calor para o seu pleno 

desenvolvimento, preferindo as zonas costeiras quentes, no entanto, pode ser encontrada em 

zonas cuja temperatura mínima vai até - 8º / 9º C (ANÓNIMO, 2014a; PUIG E RAMONEDA, 2000), 

não descendo abaixo do - 10º C (ANÓNIMO, 2017; MOYA et al., 2005). Nas zonas mais frias, as 

folhas chamuscam-se no inverno, mas recompõem-se bem no verão. É uma planta que exige 

pleno sol mesmo desde jovem (MOYA et al., 2005; PUIG E RAMONEDA, 2000).  

A flexibilidade do espique aliada à sua robustez, características que lhe permitem balouçar 

fortemente sem partir, conferem-lhe uma resistência ao vento extremamente elevada, sendo, por 

isso, uma espécie que se adapta bem a zonas ventosas (PUIG E RAMONEDA, 2000).  
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3. CARACTERIZAÇÃO CLIMÁTICA DO CONCELHO DO NORDESTE  

 

O concelho do Nordeste caracteriza-se por ter um clima temperado marítimo, com 

amenidade térmica, precipitação abundante, humidade do ar elevada e um regime de ventos 

persistentes, parâmetros que variam significativamente com a orografia, em especial com a 

altitude. O clima é muito marcado pelo posicionamento do Anticiclone dos Açores e pela corrente 

quente do Golfo do México. Na tabela seguinte, fornecem-se alguns dados relativos aos 

principais parâmetros meteorológicos que caracterizam o clima do Nordeste (FORJAZ E AMARAL, 

2005).  

 

Tabela 1. Parâmetros meteorológicos que caracterizam o clima do Nordeste 

Parâmetro meteorológico Características 

Temperatura do ar 

 Temperatura média anual ao nível do mar de 18ºC 

 Temperatura média mínima de 10ºC em fevereiro 

 Temperatura média máxima de 25ºC em agosto 

 Pouca amplitude térmica 

Precipitação 

 900 a 3000 mm/ano com os valores máximos nas zonas altas 

 A estação de setembro a março é chuvosa, nos restantes meses 

é menos chuvosa 

 Ligeiro défice hídrico estival 

Humidade do ar 

 Humidade média anual do ar de 80% 

 Valores médios mensais máximos no inverno e mínimos no verão 

 Humidade média relativa do ar às 9h de 83% (1979 a 1990) 

 Humidade média relativa do ar às 18h de 81% (1973 a 1990) 

Vento 

 Frequência dos ventos mais importantes nos quadrantes NW N e 

SW SE 

 Ventos persistentes de NW N, que por vezes originam granizo e 

mais raramente neve nas terras altas  

 Velocidade média do vento de 8 km/h  

 A estação de setembro a março com regimes de ventos forte e 

muito forte e tempestuoso 

 Os ventos de SW são de regime mais turbulento, podendo 

originar fortes estragos 

 Os ventos nos períodos tempestuosos podem atingir os 120 km/h  
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Ilustração 11. Frequência média anual dos ventos do 

concelho de Nordeste por rumo, de 1961 a 1990 (FORJAZ E 

AMARAL, 2005) 

 

Ilustração 12.Velocidade média anual dos ventos do 

concelho do Nordeste por rumo, de 1961 a 1990 (FORJAZ 

E AMARAL, 2005) 

 

Na caracterização climática do concelho do Nordeste, o parâmetro meteorológico que, no 

caso concreto da palmeira, poderá ter mais importância, é, sem dúvida alguma, o vento. Os 

ventos que podem ter maior impacto no espécime são os do quadrante SW SE, mais 

turbulentos, que, por vezes, são, na estação de setembro a março, de regime muito forte e 

tempestuoso, podendo atingir os 120 km/h. É, no entanto, importante mencionar que a palmeira 

sempre vegetou neste ambiente, sujeita à ação desses ventos, pelo que se ajustou à existência 

dos mesmos e a sua estrutura biomecânica está perfeitamente adaptada a esta situação. Além 

do mais, como referimos, as palmeiras são tolerantes à oscilação, em especial as desta espécie, 

em que “A flexibilidade do espique aliada à sua robustez, características que lhe permitem 

balouçar fortemente sem partir, conferem-lhe uma resistência ao vento extremamente elevada, 

sendo, por isso, uma espécie que se adapta bem a zonas ventosas (PUIG E RAMONEDA, 2000).”.  
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4. A PALMEIRA DA RUA DA PALMEIRA   

 

4.1. BREVE APONTAMENTO HISTÓRICO  

 

A palmeira da Rua da Palmeira, assim como outro exemplar existente próximo da Escola do 

1.º Ciclo e um outro que teria existido algures pela Rua das Courelas, na designada Terra dos 

Borges, nas proximidades da atual Zona Industrial, teriam sido plantadas pelo ilustre 

nordestense António Alves de Oliveira e teriam uma significação maçónica, pois formariam um 

triângulo, talvez o Delta Luminoso.  

 

 
Ilustração 13. Triângulo que seria formado pelas palmeiras plantadas por António Alves de Oliveira com 

significação maçónica (sobre imagem de Google Earth) 

 

Estas palmeiras teriam sido plantadas na segunda metade do séc. XIX, sendo 

contemporâneas das palmeiras existentes no antigo Palácio da Fonte Bela, atual Escola 

Secundária Antero Quental, em Ponta Delgada.  
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A palmeira da Rua da Palmeira situava-se na antiga quinta de Ernesto Machado de 

Macedo, onde atualmente se situa o lar de idosos da Santa Casa da Misericórdia do Nordeste. A 

planta situava-se na parte mais baixa da propriedade e, antes da abertura da atualmente 

designada Rua da Palmeira, a poente, em 1999, as pessoas deslocavam-se através de um 

caminho de pé posto que existia a nascente, hoje desaparecido. Este exemplar centenário é um 

ícone da Vila do Nordeste, tendo sido plantado por uma das figuras maiores da terra, detendo 

um grande valor ornamental na paisagem, pois o seu alinhamento com a Ponte dos Sete Arcos e 

a sua posição altaneira colocam-no em destaque numa localização privilegiada, que não passa 

despercebida aos transeuntes. 

 

 

Ilustração 14. Fabuloso alinhamento da palmeira com a Ponte dos Sete Arcos 
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Ilustração 15. Azulejo alusivo à identificação da Rua da Palmeira, a que o exemplar em questão dá o nome 

 

 

4.2. AVALIAÇÃO DENDROMÉTRICA  

 

Na avaliação da palmeira, foram recolhidos os seus parâmetros dendrométricos, de forma a 

uma melhor caracterização do exemplar.  

 

Tabela 2. Caracterização dendrométrica da palmeira 

Parâmetro dendrométrico Medição obtida 

Altura total 20 m 

Perímetro do espique na zona do colo, junto 

à massa de raízes aéreas  

5,40 m 

Diâmetro calculado – 1,72 m 

Perímetro do espique acima da massa de 

raízes aéreas 

2,50 m  

Diâmetro calculado – 0,80m 

 

 

4.3. AVALIAÇÃO SANITÁRIA E BIOMECÂNICA  

 

Encetou-se o trabalho de diagnóstico por uma observação visual cuidada da palmeira, com 

vista à recolha detalhada de toda a informação possível, analisando o local e os possíveis 

problemas, aplicando-se o método VTA – Visual Tree Assessment, desenvolvido por Claus 

Mattheck e Helge Breloer 

Este método de avaliação de árvores proposto por Mattheck e Breloer – o método VTA, 

desenvolve-se de acordo com as seguintes três etapas (MATTHECK E BRELOER, 1994a; MATTHECK 

E BRELOER, 1994b).  
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1. Inspeção visual da árvore, para identificar sintomas de defeitos e avaliar a sua 

vitalidade. Se, nesta fase, não forem identificados sintomas de defeitos indicadores 

de que a árvore possa representar perigo, a aplicação do método VTA termina 

nesta etapa.  

2. Avaliação cuidada do(s) defeito(s) identificado(s), com o objetivo de comprovar a 

sua existência. Caso esta se confirme, a aplicação do método avança para a etapa 

seguinte. Caso contrário, cessa nesta etapa.  

3. Análise e medição do(s) defeito(s) presente(s) e quantificação da resistência 

residual da árvore.  

 

 

Ilustração 16. Procedimento para a aplicação do método VTA (adaptado de MATTHECK E BRELOER, 

1994b) 
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No caso das palmeiras, o método VTA é adaptado, designando-se por método VPA – Visual 

Palm Assessment (MOYA et al., 2005). 

A análise visual da palmeira foi efetuada com vista a avaliar o seu estado geral, a detalhar 

sintomas e sinais, a observar e identificar eventuais defeitos mecânicos, a identificar fatores que 

condicionem o seu normal desenvolvimento, a estudar a utilização e dinâmica do espaço 

envolvente, entre outros aspetos. Esta análise incluiu a avaliação pormenorizada do sistema 

radicular e do colo, bem como do espique e da coroa. Nesta etapa, pesquisaram-se 

cuidadosamente todos os órgãos aéreos da palmeira na procura de sintomas, sinais ou 

eventuais defeitos.  

Nesta caso, uma vez que não foram encontrados quaisquer defeitos, não foi necessário 

proceder à aplicação das etapas seguintes do método VPA, ou seja, não foi necessário proceder 

à avaliação cuidada dos defeitos, nem à sua medição e quantificação da resistência residual das 

secções.  

 

4.3.1. DESCRIÇÃO GERAL DA PALMEIRA  

 

A palmeira em questão, da espécie Phoenix canariensis, é um exemplar isolado do sexo 

feminino, pois exibe frutos, e encontra-se localizada num talude sobranceiro à Rua da Palmeira, 

a que dá o nome, o qual resultou da abertura da referida rua em 1999, a poente, na parte mais 

baixa da quinta de Ernesto Machado de Macedo, em terreno cedido pela Santa Casa da 

Misericórdia. Antes da abertura da rua, de acordo com informação que recolhemos, existia um 

caminho pedonal a nascente do exemplar e entre este e a habitação que lhe está próxima, 

caminho esse hoje inexistente. De acordo com dados recolhidos pela nossa equipa, a estrada foi 

construída no local em que se encontra a pedido da população, de forma a salvaguardar a 

palmeira e não prejudicar o proprietário do terreno contíguo.   
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Ilustração 17. Localização da palmeira da Rua da Palmeira (editado sobre imagem de Google Maps) 

 

Nas suas proximidades existem infraestruturas elétricas, muros, estradas e também uma 

habitação, construída em 1977, segundo informação cedida pelo proprietário, Sr. João Paulo 

Bairos, e os respetivos anexos. Relativamente aos anexos, a Câmara do Nordeste informou-nos 

que à data da abertura da rua estes não existiam e que o seu proprietário os tem vindo a 

construir ao longo do tempo, tendo-se aproximando da palmeira da qual distam atualmente 3 m. 

De acordo com o Sr. João Paulo Bairos, proprietário da habitação e dos edifícios anexos, os 

mesmos terão sido edificados em 1991.  
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Ilustração 18. Talude em que se encontra a palmeira e 

diversas infraestruturas nas proximidades – vista norte 

 

Ilustração 19. Vista nascente da palmeira 

 

A observação geral da palmeira encetou-se por um exame visual detalhado feito à distância, 

a partir de diversos pontos focais, mas também em proximidade, de modo a avaliar a sua 

vitalidade e estrutura. Constatou-se que a copa tinha sido podada recentemente, através da 

eliminação em excesso de palmas na parte inferior, que no espique existia vegetação a envolver 

a parte mais baixa, e que o espique não apresentava inclinação, desvios ou mudanças de 

orientação da copa.  

 

4.3.2. AVALIAÇÃO DA ÁREA RADICULAR, DO COLO E DA PARTE BAIXA DO ESPIQUE 

 

No solo, próximo da zona do colo, é possível observar a existência de um pequeno 

aglomerado de pedras, do lado nascente, que aparentam resultar de um antigo muro que existia 

nesse local. Constatou-se, também, a presença de uma planta trepadora, de ramos volúveis, 

longos, delgados e resistentes (VIEIRA, 2002) a envolver toda a base, vulgarmente conhecida por 

planta-arame ou cabelo-de-noiva – Muehlenbeckia complexa, nativa da Nova Zelândia 

(ANÓNIMO, 2014b), que se desenvolve desde o solo junto ao espique, formando uma cobertura 

densa e espessa. Também se observou na base a presença de um pé de silva – Rubus sp.. 
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Ilustração 20. Talude e muro de delimitação do 

canteiro em que a palmeira se encontra 

 

Ilustração 21. Pequeno aglomerado de pedras junto 

ao colo, do lado nascente 

 

Ilustração 22. Planta trepadora a envolver a base 

 

Ilustração 23. Pé de silva na base 

 

Na avaliação do exemplar foi possível observar o característico abundante e denso conjunto 

de raízes aéreas primárias na base do espique e a sua inspeção mais cuidada permitiu constatar 

que se encontram em bom estado e não estão danificadas, cortadas, podres ou mortas.  

Para uma avaliação mais detalhada desta zona, entendeu-se remover, através do corte 

manual e cuidado, a planta que se desenvolvia na base, o que permitiu verificar que também as 

raízes aéreas desta zona se encontravam em bom estado e atestar a inexistência de defeitos, 

como cavidades, fendas ou outros.  

Da avaliação do colo conclui-se que o mesmo se encontra em bom estado, uma vez que 

não foram encontrados defeitos como cavidades abertas, protuberâncias ou depressões, fendas 

na casca, feridas, inchaços, podridões, ou zonas enterradas.  
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No que respeita ao solo, está coberto por um ervado natural, não aparenta problemas de 

compactação e foi possível constatar que não existe nenhum sistema de rega. Não se verificou a 

existência de qualquer problema no solo, como elevação da base ou fendas no terreno, e não foi 

encontrado historial ou sinais da abertura de valas nas proximidades (< 2 m). O talude em que a 

palmeira se encontra está suportado por uma muro do lado da Rua da Palmeira, do lado poente, 

de que dista 3,80 m em distância inclinada e 3,25 m em distância horizontal desde o colo. No 

lado nascente existe um muro de delimitação com uma propriedade privada, de que dista 3,20 m 

em distância inclinada e 2,75 m em distância horizontal desde o colo e com o qual confina um 

edifício anexo da habitação.  

 

Parte morfológico-estrutural da palmeira 
Avaliação  

Sanitária Biomecânica 

Sistema radicular e colo Boa  Boa  

 

4.3.3. AVALIAÇÃO DO ESPIQUE 

 

No que respeita ao espique, foi feita uma primeira avaliação à distância, que permitiu 

verificar que este se apresenta vertical em toda a sua extensão, ou seja, sem qualquer 

arqueamento, desvio ou mudança de direção, inclinação da coroa, estreitamentos ou 

estrangulamentos. Seguidamente, fez-se uma avaliação mais próxima e minuciosa, com recurso 

a plataforma elevatória e a um maço de madeira (análise auditiva), de todo o espique para 

identificar a presença ou ausência de defeitos, tendo-se constatado que o espique não exibe 

alterações visuais significativas, como lesões, feridas abertas, cavidades, fissuras verticais ou 

horizontais, nem mesmo sintomas de debilidade e resposta de reforço ao longo de toda a sua 

extensão, como por exemplo e emissão de raízes adventícias. Esta avaliação permitiu ainda 

constatar a inexistência de outros defeitos como perfurações ou descolorações – que muitas 

vezes correspondem a sintomas de podridão interna –, cáries ocultas, exsudações, inclusões, 

necroses, podridões ou separação da casca. 

No processo de diagnóstico não foi identificado nenhum defeito significativo que justificasse 

uma avaliação instrumental com, por exemplo, recurso ao aparelho IML PowerDrill 500, com o 

qual fomos munidos.  

O aparelho IML PowerDrill 500 baseia-se “nos mesmos princípios de funcionamento do 

resistógrafo” (GINJA, 2008) e, tal como este, é composto por uma agulha que perfura os tecidos 
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lenhosos a velocidade constante, sendo a resistência oferecida à sua deslocação registada num 

gráfico de resistência que, quando corretamente interpretado, permite avaliar as propriedades 

mecânicas e diagnosticar defeitos tanto em árvores e palmeiras vivas, como em estruturas de 

madeira (MATTHECK E BRELOER, 1994,b; MOORE, 2000; RINN, 1994; RINN et al, 1994; ZOMBORI, 

2001). Através da utilização dos resistógrafos ou aparelhos similares pode-se obter informação 

respeitante a diversos “…resultados relativos à avaliação do crescimento, à determinação da 

espessura da casca, à deteção de podridões, ao ataque de fungos ou insetos, à avaliação de 

níveis de densidade e à localização de fendas, nós, espaços ocos e lenho de reação.” (GINJA, 

2008), bem como quantificar a extensão de lesões e medir a espessura da parede residual sã de 

secções (PINTO, 2002a; PINTO, 2002b; PINTO, 2003; GINJA E PINTO, 2003; GINJA, 2008).  

Não foram identificados defeitos, como tal, não foi necessária a quantificação dos mesmos, 

nem a dos tecidos residuais sãos que eventualmente estivessem presentes nas secções.  

 

 

Ilustração 24. Base do espique 

 

Ilustração 25. Parte intermédia do espique, imagem 1 
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Ilustração 26. Parte intermédia do espique, imagem 2 

 

Ilustração 27. Parte mais alta do espique 

 

Parte morfológico-estrutural da palmeira 
Avaliação  

Sanitária Biomecânica 

Espique  Boa  Boa  

 

4.3.3.1. TESTES DE OSCILAÇÃO  

 

A observação cuidada do espique não revelou a presença de sinais externos ou qualquer 

defeito que pudesse indiciar danos estruturais. Uma vez que as palmeiras não têm crescimento 

de madeira de reação como as árvores, torna-se mais complexa a deteção de problemas 

biomecânicos através da análise visual. Embora a observação visual detalhada e a análise 

auditiva através da inspeção com o maço de madeira não tenham permitido detetar defeitos, 

como cavidades, entendemos proceder à realização de um teste de oscilação, que teve como 

finalidade conhecer a resistência apresentada pelo espique da palmeira. O teste foi efetuado 

com a finalidade de constatar se o gradiente de flexibilidade era normal, ou seja, contínuo desde 

a coroa à base, ou se apresentava zonas de concentração do esforço, isto é, zonas endurecidas 

(tecidos enrijecidos pela segregação de silício ou criação de raízes superficiais que ocupam 

vazios existentes) que pudessem constituir-se como pontos de rotura.  

Encetou-se o teste de oscilação pela fixação de uma corda na parte mais alta do espique e 

submeteu-se a palmeira a um balanço ritmado para avaliar o seu comportamento no que 

respeita à flexibilidade do espique. Esta operação foi realizada em duas direções diferentes, N – 

S e E – O e cada teste foi captado em vídeo para registo e tratamento posterior da informação.  
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4.3.3.1.1. DIREÇÃO NORTE – SUL  

 

  

Palmeira em repouso 
Ponto de elongação máxima a norte 

no movimento oscilatório 
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4.3.3.1.2. DIREÇÃO OESTE – ESTE  

 

  

Palmeira em repouso 
Ponto de elongação máxima a este 

no movimento oscilatório 
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No teste de oscilação realizado não foi detetada nenhuma anomalia ou sintoma que 

indicasse qualquer defeito biomecânico na palmeira. O espique oscilou com uma curvatura 

contínua, de modo uniforme desde a zona do topo até ao colo nas duas direções, não se 

identificando qualquer ponto de inflexão que pudesse indiciar disrupções ao nível das fibras ou 

pontos de concentração de esforço. Não se tendo encontrado nenhum ponto de inflexão, 

normalmente correspondente a zonas mais endurecidas por segregação de silício ou criação de 

raízes superficiais que ocupasse qualquer vazio existente, também não foi necessário proceder a 

avaliação instrumental adicional, recorrendo, por exemplo, ao resistógrafo. 

 

4.3.4. AVALIAÇÃO DA COPA  

 

A coroa da palmeira é, de um modo geral, equilibrada e simétrica e apresenta boa 

vitalidade, mesmo atendendo à idade do exemplar. As palmas exibem boa coloração e um 

tamanho normal e o aparato reprodutor não revela alterações.   

 

 

Ilustração 28. Coroa da palmeira – vista norte 

 

A zona inferior da coroa da palmeira foi podada recentemente, em 18 de dezembro de 

2017, de forma pouco cuidada, o que levou à remoção de palmas secas, mas também de 

palmas maduras e, no lado nascente, até de palmas adultas. A “balona” efetuada nessa poda 

era muito pequena e foram removidas mais seis filas de palmas do que o que seria correto. 
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Ilustração 29. Esquema de uma palmeira tipo Phoenix sp. (DRÉNOU, 2000) 

 

A intervenção de poda empreendida não respeitou a evolução natural das palmas. Como 

consequência, as palmas e as inflorescências/infrutescências da camada então exposta são 

mais frágeis, pois ainda não estão tão maturas, consolidadas e lenhosas, uma vez que as 

palmas inferiores e mais velhas que foram removidas serviam de apoio mecânico, protegendo-as 

e suportando-as.  

As operações de eliminação de numerosas palmas da base da coroa e de palmas até muito 

próximo do espique pela base das bainhas acabam por ter como consequência, quando existe 
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algum vento, a quebra de palmas superiores, verdes e saudáveis, assim como a quebra dos 

racimos, onde pode existir uma massa considerável de frutos.  

Efetivamente, observámos, na base da coroa, palmas adultas quebradas e penduradas, que 

não tinham ainda completado o seu processo normal de amadurecimento, mas também diversos 

racimos de frutos na mesma situação.  

 

 

Ilustração 30. Copa da palmeira em que se observa a 

poda excessiva do lado nascente 

 

Ilustração 31. Pormenor da zona onde foram 

removidas palmas em excesso 

 

Outra constatação foi a de que, aquando da realização dos trabalhos de poda, houve pouco 

cuidado ao cortar as palmas, pois, com a extremidade da motosserra, foram feridas as bainhas, 

pecíolos e ráquis das palmas imediatamente superiores, o que as fragilizou, podendo levar mais 

facilmente à sua rotura. 

As podas excessivas são prejudiciais do ponto de vista fisiológico, dado que a redução de 

folhas maduras diminui a capacidade fotossintética da planta, causando stresse nutricional e 

podendo mesmo levar a uma diminuição da grossura do espique. Importa salientar que estes 

estreitamentos, quando são muito significativos, aumentam o risco de fratura das palmeiras 

(MOYA et al., 2005)   

Do ponto de vista estritamente biológico e ecológico, a situação ideal consiste em não podar 

as palmeiras, pois as palmas secas protegem-nas do frio, do sol, do vento e do sal, no entanto, 

em zonas com utilização de pessoas e nas proximidades de edificações, por razões de 

segurança, é necessário proceder a podas de manutenção, principalmente devido aos fortes 

espinhos da base das palmas (DRÉNOU, 2000; MOYA et al., 2005).  
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Parte morfológico-estrutural da palmeira 
Avaliação  

Sanitária Biomecânica 

Coroa  Boa  Média   

 

4.3.5. AVALIAÇÃO GLOBAL DA PALMEIRA   

 

No quadro seguinte apresentam-se os resultados das avaliações sanitária e biomecânica 

das diferentes partes morfológicas da palmeira.  

 

Tabela 3. Avaliação sanitária e biomecânica das partes morfológico-estruturais da palmeira 

Parte morfológico-estrutural da palmeira 
Avaliação  

Sanitária Biomecânica 

Sistema radicular e colo Boa  Boa 

Espique  Boa  Boa 

Coroa  Boa  Média   

 

Da análise dos resultados obtidos, conclui-se que, de um modo geral, a palmeira se 

encontra em bom estado sanitário e biomecânico, não apresentado perigo significativo. No 

entanto, a situação biomecânica da coroa é considerada média, pois, apesar de não apresentar 

defeitos muito significativos, a intervenção de poda executada em 18 de dezembro de 2017 

fragilizou ligeiramente as palmas então expostas e levou a que algumas quebrassem e caíssem 

ou ficassem suspensas, à semelhança do que aconteceu com algumas infrutescências. No 

entanto, dado o tempo decorrido desde essa poda e a intervenção especializada empreendida 

pela nossa equipa técnica, em 19 de junho de 2018, já foi possível a minimização de eventuais 

roturas de palmas. Salientamos que a condição biomecânica da coroa é reversível, podendo 

melhorar caso seja adequadamente conservada e monitorizada.  
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5. AVALIAÇÃO DE RISCO   

 

Consideramos ser importante, antes de explicar a metodologia usada na avaliação de risco 

e os resultados obtidos, clarificar a diferença entre os conceitos de perigo e risco previamente à 

análise concreta da palmeira.  

O perigo é a “fonte, situação ou ato com um potencial para o dano em termos de lesões, 

ferimentos ou danos para a saúde, ou uma combinação destes.” e o risco é a “combinação da 

probabilidade da ocorrência de um acontecimento perigoso ou exposição(ões) e da severidade 

das lesões, ferimentos ou danos para a saúde, que pode ser causada pelo acontecimento ou 

pela(s) exposição(ões).” (OHSAS, 2007).  

O risco é o resultado ou a consequência do perigo, não existiriam riscos se não existissem 

perigos. 

 

 

Ilustração 32. Diferença entre perigo e risco (ANIPLA, s.d.) 

  

Um exemplo de um perigo aplicado a uma palmeira seria um espique apodrecido que 

pudesse fraturar, o risco seria se da fratura desse espique pudessem resultar danos para 

pessoas ou bens. Fica assim claro que a palmeira sendo perigosa pode não representar 

qualquer risco se, por exemplo, estiver localizada num local isolado onde não se registe 

afluência de pessoas ou a existência de bens. 

Na determinação do risco associado a esta palmeira utilizaram-se duas metodologias 

distintas desenvolvidas para árvores e adaptadas, neste caso, à avaliação da palmeira, o 

primeiro desenvolvido por Matheny e Clark e o outro definido pela Sociedade Internacional de 

Arboricultura.   
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5.1. METODOLOGIA DE MATHENY E CLARK 

 

De acordo com a metodologia desenvolvida por Matheny e Clark, o risco associado a uma 

árvore resulta do somatório dos valores atribuídos aos parâmetros Potencial de fracasso (1-4), 

Tamanho da parte afetada (1-4) e Utilização do espaço envolvente (1-4), com um valor mínimo 

de 3 e máximo de 12.  

O valor do nível de risco determina a necessidade da realização de intervenções para a 

minimização do mesmo. 

 
 

Potencial de fracasso (1 – 4) 

1 Baixo Defeitos pouco significativos, como dieback dos rebentos ou feridas de pequena 

dimensão com boa compartimentação  

2 Médio  Defeitos óbvios, como cavidades que ocupam 10 a 25% do tronco, ramos codominantes 

sem casca inclusa 

3 Alto  Defeitos numerosos ou significativos, como cavidades que ocupam 30 a 50% do tronco, 

numerosas feridas de poda com podridão ao longo dos ramos  

4 Severo  Defeitos muito graves, como estruturas de fungos ao longo do tronco associadas a 

podridão, cavidades que ocupam mais de 50% do tronco  

 

Tamanho da parte afetada (1 – 4) 

1 Diâmetro inferior a 15 cm 

2 Diâmetro entre 15 e 4 5cm 

3 Diâmetro entre 45 e 75 cm 

4 Diâmetro superior a 75 cm 

 

Utilização do espaço envolvente (1 – 4) 

1 Ocasional, como zonas de atletismo ou percursos para bicicletas  

2 Intermitente, como áreas de piqueniques ou parques de utilização diurna  

3 Frequente, como zonas de campismo ou armazéns  

4 Constante, como locais com passagem de pessoas durante várias horas por dia ou residências 

Nível de risco  

(3 a 12) 

Potencial de fracasso 

(1 a 4) 

Tamanho da parte 
afetada  
(1 a 4) 

Utilização do espaço 
envolvente  

(1 a 4) 
+ + 
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Determinou-se, assim, o nível de risco associado à palmeira, em função dos defeitos 

encontrados, da sua extensão e da utilização do espaço em que se encontra, visto possibilitar 

estabelecer um plano de intervenções e determinar a necessidade de acompanhamento do 

exemplar ao longo do tempo.  

Seguidamente, apresentam-se os valores dos parâmetros considerados na determinação 

do risco associado, bem como o resultado do seu somatório.  

 

Potencial 

de fracasso 
+ 

Tamanho 

da parte afetada 
+ 

Utilização do 

espaço envolvente 
= Nível de risco 

1  1  4  6 

 

Considerou-se um potencial de fracasso baixo (1) pelo facto de a palmeira não apresentar 

defeitos significativos, sendo que a única parte da mesma que poderá fracassar são as palmas 

ou infrutescências, como consequência da exposição resultante da poda empreendida em 

dezembro de 2017.  

Atribuiu-se o valor mais baixo ao tamanho da parte afetada (1) pela dimensão das palmas e 

infrutescências que, como se referiu, são as únicas partes da palmeira que podem fracassar e 

cujo diâmetro é inferior a 15 cm. 

Já no que respeita à utilização do espaço envolvente este é o mais elevado (4) 

correspondente a utilização constante, pois na zona envolvente da palmeira existe uma 

residência e anexos, bem como estradas com passagem e circulação de pessoas e veículos.  

O nível de risco calculado para a palmeira pela metodologia de Matheny e Clark é baixo, de 

valor 6. 

 

Metodologia de avaliação de risco Risco 

Matheny e Clark Valor 6 Baixo 
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5.2. METODOLOGIA DA SOCIEDADE INTERNACIONAL DE ARBORICULTURA 

 

Na avaliação de risco da palmeira aplicou-se ainda a metodologia definida pela Sociedade 

Internacional de Arboricultura (ISA) em consonância com a norma americana, “Tree, Shrub, and 

Other Woody Plant Management – Standard Practices (Tree Risck Assessment a. Tree Failure)” 

designada por ANSI A300 (Part 9)-2017 Tree Risck Assessment & Tree Failure. Nesta 

metodologia existem diferentes níveis de avaliação: 

 
Tabela 4. Descrição dos níveis de avaliação de risco de acordo com a metodologia definida pela ISA 

Nível de avaliação de risco Descrição 

Nível 1 

 É uma avaliação visual limitada de uma árvore 

individual ou de um conjunto de árvores  

 A avaliação pode ser efetuada de forma expedita no 

caso de muitas árvores ou mesmo numa avaliação 

estimativa  

Nível 2 

 Avaliação visual a 360º de uma árvore  

 Avaliam-se a coroa, o tronco, o embasamento do 

tronco (colo), as raízes acima do solo e as condições 

do local em função das pessoas e bens que podem ser 

atingidos  

 Aplicação obrigatória do formulário de avaliação básica 

de risco de árvores da ISA 

Nível 3 

 Inclui qualquer avaliação de risco que exceda a 

avaliação de nível 2 

 Pode incluir avaliação aérea, deteção de podridões 

com resistógrafo ou tomógrafo e a avaliação do 

sistema radicular  

 

No caso em concreto, como resultado da avaliação efetuada de Nível 2 à palmeira, 

apresenta-se, de seguida, o formulário preenchido de acordo com a informação recolhida no 

campo.        
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Ilustração 33. Formulário de avaliação de risco da palmeira – metodologia da ISA – página 1 
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Ilustração 34. Formulário de avaliação de risco da palmeira – metodologia da ISA – página 2 
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Concluída a avaliação de Nível 2, optou-se por avançar para o Nível 3, realizando uma 

inspeção cuidada à parte aérea, ou seja, à coroa, com recurso a plataforma elevatória. Uma vez 

que não foram encontrados defeitos que justificassem qualquer avaliação instrumental mais 

detalhada, como, por exemplo, com o resistógrafo, deu-se como concluída a avaliação da 

palmeira. 

 

Metodologia de avaliação de risco Risco 

Aplicação do formulário de avaliação básica 

de risco de árvores da Sociedade 

Internacional de Arboricultura (ISA) 

Baixo 

 

Neste ponto, consideramos de grande importância fazer referência que a espécie Phoenix 

canariensis é mencionada como tendo um risco de fratura baixo, ou seja, trata-se de uma 

espécie de baixa fragilidade. 
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Ilustração 35. Tabela de classificação das espécies de árvores e palmeiras segundo o seu risco de fratura 

(MARTÍ E CARRAL, 2015) 
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6. ANÁLISE DA DISCÓRDIA A RESPEITO DA PALMEIRA   

 

A presença da palmeira naquele local tem vindo a ser motivo de discórdia entre a autarquia 

e o vizinho, a manutenção da mesma é contestada pelo Sr. João Paulo Bairos, proprietário do 

lote situado a nascente e confinante com o terreno onde está implantado o exemplar.  

O problema já se arrasta há alguns anos e tem envolvido diversas entidades e técnicos, pelo 

que entendemos ser importante neste relatório tratar esse tema. Assim, neste ponto, e para 

melhor enquadramento e clarificação da situação, começamos por fazer uma breve cronologia 

dos acontecimentos, depois, enumeramos as referências a prejuízos e danos relatadas e, por 

último, fazemos uma análise aos diversos pareceres/opiniões que foram emitidos.  

 

6.1. BREVE CRONOLOGIA 

 

A breve cronologia apresentada foi compilada essencialmente a partir da informação 

gentilmente fornecida pela Câmara Municipal do Nordeste e pelo Sr. João Paulo Bairos e incide 

principalmente nas duas últimas décadas. 

 

Tabela 5. Breve cronologia de informação relativa à palmeira  

Data Registo 

Segunda metade do Séc. 

XIX 

É plantada a palmeira por António Alves de Oliveira na antiga 

quinta de Ernesto Machado de Macedo, onde atualmente se 

situa o lar de idosos da Santa Casa da Misericórdia do 

Nordeste. 

1977 É construída a habitação do Sr. João Paulo Bairos na 

propriedade a nascente da palmeira. 

1991 De acordo com o Sr. João Paulo Bairos, são construídos os 

anexos à sua moradia. 

03/1999  Segundo o Sr. João Paulo Bairos, este participou, juntamente 

com a sua esposa, numa reunião no local com o então 

Presidente da Câmara, Dr. José Carlos Carreiro. Nesta 

reunião, ficou acordado que o Sr. João Paulo doaria 80 m2 de 

terreno para as obras na Rua da Palmeira e a Câmara 

retiraria a palmeira daquele local.  
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Data Registo 

07/06/1999 – Ata n.º 40 A Câmara, liderada pelo Dr. José Carlos Carreiro, na 

sequência de uma carta endereçada por Sr. João Paulo 

Bairos, delibera, em reunião de Câmara, concordar com a 

transferência da palmeira e assegurar os respetivos custos 

tendo em conta o exposto pelo Sr. João Paulo, o valor 

patrimonial do exemplar, a palmeira ser da Santa Casa da 

Misericórdia e a necessidade da continuação da abertura da 

Rua da Erva-Má até à Rua Nova. Deliberou ainda assumir os 

custos apenas no caso da cedência do terreno pela Santa 

Casa, que os trabalhos deviam ser executados por uma 

empresa especializada e com garantias mínimas de sucesso, 

e sujeita à concordância da Santa Casa da Misericórdia e do 

Arquiteto responsável pelo projeto do arruamento.  

1999 É aberta a Rua da Palmeira, por cedência do terreno pela 

Santa Casa da Misericórdia e, uma vez que a palmeira 

estava situada na parte mais baixa da quinta, a pedido da 

população e para evitar o seu corte, a estrada foi posicionada 

a poente da palmeira, preservando-a.  

De acordo com o Sr. João Paulo Bairos, o muro a nascente 

da palmeira confinante com a sua propriedade terá sido 

construído nesta data. 

Em data posterior a 1999 Segundo a informação do Município, o Sr. João Paulo Bairos 

não possuía nenhum edifício anexo à sua habitação na data 

de abertura da Rua da Palmeira, em 1999, pelo que os 

mesmos terão sido construídos em data posterior.  

09/05/2017 O biólogo e engenheiro técnico agrícola Carlos Ramon 

Samarin Bello, das Canárias, faz uma exposição, via e-mail, 

em resposta a solicitações do Sr. João Paulo Bairos, sobre 

alguns questões que lhe são colocadas. 

16/05/2017 

 

O Inspetor Coordenador do Serviço Regional de Proteção 

Civil e Bombeiros dos Açores, Sr. Ruben Couto, procede, 

após solicitação do Presidente do SRPCVA, Tenente Coronel 

Carlos Neves, a uma vistoria à palmeira.  
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Data Registo 

10/06/2017 O diplomado em horticultura, Dr. Peter Healion, do viveiro da 

Ribeirinha, por solicitação do Sr. João Paulo Bairos, faz uma 

avaliação à palmeira e emite uma declaração mais de um 

ano depois, no dia 17/09/2018. 

03/11/2017 O Vice-Presidente da Câmara solicita apoio ao Comandante 

da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da 

Ribeira Grande para a limpeza da palmeira.  

07/11/2017 O Comandante da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários da Ribeira Grande, José Nuno Moniz, informa o 

Vice-Presidente da Câmara de que não tem meios 

disponíveis para a poda da palmeira.  

18/12/2017 A Câmara procede à poda de limpeza da palmeira.  

01/01/2018 O Sr. João Paulo Bairos alerta o Presidente da Câmara da 

queda de palmas.  

05/01/2018 A Câmara solicita ao Eng.º José Adriano Mota, da Direção de 

Serviços de Agricultura da Direção Regional de Agricultura 

da Secretaria Regional da Agricultura e Florestas, uma 

inspeção fitossanitária à palmeira na sequência da queixa de 

um morador. 

10/01/2018 O Eng.º José Adriano Mota procede à inspeção fitossanitária 

da palmeira por solicitação da Câmara.  

10/01/2018  O Sr. João Paulo Bairos apresenta uma queixa escrita sobre 

a palmeira na Provedoria de Justiça.  

11/01/2018 O Eng.º José Adriano Mota emite uma informação com o 

resultado da sua avaliação à palmeira. 

05/02/2018 O Sr. João Paulo Bairos envia um ofício à Câmara em que 

apresenta uma queixa sobre a palmeira.  

06/02/2018 A Provedora-Adjunta de justiça, Dr.ª Teresa Anjinho, dirige 

uma carta à Câmara a solicitar esclarecimentos sobre a 

palmeira.  
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Data Registo 

21/02/2018 A Câmara informa, através de ofício, o Sr. João Paulo, que a 

palmeira não constitui perigo e comunica os trabalhos que 

efetuou na mesma.  

03/2018 A Câmara contacta Pedro Ginja, Arboricultor e Eng.º 

Agrícola, no sentido de realizar uma avaliação fitossanitária e 

biomecânica à palmeira. 

12/03/2018 A Provedora-Adjunta de justiça, Dr.ª Teresa Anjinho, informa 

a Câmara do arquivamento do procedimento relativamente à 

queixa apresentada pelo Sr. João Paulo Bairos respeitante à 

palmeira, através de carta.  

12/03/2018 A Provedora-Adjunta de justiça, Dr.ª Teresa Anjinho, informa 

o Sr. João Paulo Bairos de que após as diligências efetuadas 

entendia que a palmeira não se constituía como ameaça 

para a segurança pública.  

19/03/2018 O Eng.º Mário da Conceição Arruda Fagundo, Engenheiro 

Técnico, por solicitação do Sr. João Paulo Bairos, emite um 

parecer sobre a palmeira.  

19 e 20/06/2018 O Arboricultor e Eng.º Agrícola Pedro Ginja e a equipa 

técnica procedem à avaliação da palmeira e à poda de 

limpeza da mesma.  

03/09/2018 O Sr. João Paulo Bairos endereça uma carta ao Presidente 

da Câmara, Dr. António Miguel Soares, expondo novamente 

a situação da palmeira.  

07/09/2018 O Comandante da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários do Nordeste, Sr. Manuel Medeiros Paiva, e 

vizinho do Sr. João Paulo Bairos, responde às questões 

colocadas por este numa carta que lhe foi endereçada.  
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Data Registo 

07/09/2018 O Vice-Presidente da Câmara, Sr. Luís Jorge Fernandes, informa o 

Arboricultor e Eng.º Agrícola Pedro Ginja que havia contactado o 

antigo Presidente em exercício em 1999, Dr. José Carlos Carreiro, e 

este confirmou ter assumido com o Sr. João Bairos o compromisso 

de proceder à manutenção da palmeira sempre que necessário. 

Informou, também, que a Santa Casa da Misericórdia tinha cedido o 

terreno para abrir a Rua da Palmeira e que a Câmara assumia a 

responsabilidade de proceder à sua manutenção e do espaço 

envolvente sempre que necessário.  

17/09/2018 É emitida a declaração pelo Dr. Peter Healion, diplomado em 

horticultura, do viveiro da Ribeirinha, na sequência da visita efetuada 

a 10/06/2017, por solicitação do Sr. João Paulo Bairos. 

 

 

6.2. PREJUÍZOS E DANOS RELATADOS 

 

Na sequência dos trabalhos de campo realizados e das pesquisas efetuadas, entendemos 

solicitar à Câmara Municipal do Nordeste e ao Sr. João Paulo Bairos toda a informação histórica 

relativa a ocorrências, prejuízos ou danos ocorridos em consequência da palmeira em análise. 

Também se solicitou informação relativa a exposições e/ou reclamações que tivessem sido 

efetuadas. No quadro seguinte, colige-se toda a informação recolhida na documentação 

disponibilizada.   
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Tabela 6. Descrição cronológica de prejuízos e danos relatados como consequência da presença da palmeira  

Identificação do documento e descrição da ocorrência ou facto relatado Observações 

Data: 05/2017 

Notícia do jornal Açoreano Oriental “Palmeira centenária do Nordeste deveria ter sido 

removida em 1999” 

 

 O Sr. João Paulo é citado na notícia, indicando que “Com ventos fortes começaram a cair ramos 

no quintal, nos passeios e em cima do nosso telhado. Foram partidas telhas que provocaram 

infiltrações de água por diversas vezes. Um dos nossos familiares por pouco não levou com um 

ramo na cabeça.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os danos descritos não estão documentados ou datados.  
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Identificação do documento e descrição da ocorrência ou facto relatado Observações 

Data: 2017 

Notícia do jornal Açoreano Oriental “Morador alerta para perigo de palmeira no Nordeste” 

 

 “O morador da vila do Nordeste, que vive ao lado de uma palmeira secular, refere que ainda na 

madrugada de sexta-feira para sábado ficou com telhas partidas em casa, devido à queda de “um 

ramo de palmeira”. “Acabei por ficar acordado toda a noite, devido a uma infiltração de água na 

minha casa”, conta João Paulo Bairos (…)” 

 “”(…) A palmeira é um perigo para a nossa casa.”” 

 

 

 “João Paulo Bairos conta que vive com “medo” porque conhece histórias de palmeiras que 

caíram e provocaram elevados danos e perigo para a vida dos moradores. “Espero que o novo 

executivo, que tem conhecimento da minha situação, retire a palmeira para viver em segurança”, 

frisa.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os danos descritos não estão documentados.  

 

 

 

 Esta afirmação é genérica e não está suportada tecnicamente. Como demonstrámos, 

a palmeira está em bom estado sanitário e biomecânico e o risco que representa é 

baixo.   

 Esta informação é genérica e os danos descritos não estão documentados.  
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Identificação do documento e descrição da ocorrência ou facto relatado Observações 

Data: 01/01/2018 

E-mail do Sr. João Paulo Bairos para os Presidente e Vice-Presidente da Câmara a reportar 

queda de palmas, ao qual junta fotografias em anexo tiradas de 29 para 30/12/2018  

  

 “Afinal os ramos da palmeira continuam a cair e a prejudicar-nos, continuamos a viver em perigo. 

Foi no dia 18 de Dezembro passado que a C.M. procedeu ao corte de ramos, pelos vistos não 

valeu a pena, a limpeza realizada não vai fazer mais estragos, cortaram os ramos secos mas 

desprotegeu os que lá ficaram, sendo os próximos a cair. Naturalmente que vão cair menos, mas 

os verdes que vierem a cair vão ser mais perigosos, porque são mais robustos. Esta palmeira à 

muito que já devia ter sido cortada.” 

 

 

 

 

 

 

 

 As imagens mostram palmas verdes no telhado do anexo, caídas após a poda 

executada em dezembro de 2017.  

 Não é normal a queda de palmas, a mesma sucedeu devido à poda incorreta.  

 Não são evidentes quaisquer estragos.  

 A colocação de um sistema de retenção vai reduzir substancialmente, ou mesmo 

eliminar, a probabilidade de queda de palmas.  

 Quanto à hipótese do seu corte, esta não tem qualquer justificação técnica, pois, 

como já demostramos, o espécimen não representa perigo e o risco é reduzido. 
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Identificação do documento e descrição da ocorrência ou facto relatado Observações 

Data: 06/02/2018 

Exposição enviada para o Provedor de Justiça pelo Sr. João Paulo Bairos 

 

 “(…)os ramos secos e verdes arrancados da Palmeira, chegam à nossa casa e anexos, com 

grande velocidade, partindo telhas, e se for dia de chuva alagando a casa. No último ano, 

tivemos a casa alagada por 4 vezes. Uma pessoa da nossa família num dia de ventania, esteve 

muito perto de apanhar com um ramo… se isso acontecesse podia ter morrido.”  

 “Também nos perturbou imenso a informação da Proteção Civil e de outros dois Engenheiros, 

que nos disseram que este tipo de árvores, com muita idade, poderão ficar mais enfraquecidas, 

podendo ser derrubadas com ventos fortes e causar prejuízos incalculáveis.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os danos descritos não estão documentados com fotografias ou outros registos, pelo 

que não existem evidências dos prejuízos causados. 

 

 

 Esta afirmação é genérica e não está suportada tecnicamente. Como demonstrámos, 

a palmeira está em bom estado sanitário e biomecânico e o risco que representa é 

baixo.   
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Identificação do documento e descrição da ocorrência ou facto relatado Observações 

Data: 03/09/2018 

E-mail do Sr. João Paulo Bairos para o Presidente da Câmara 

 

 “A palmeira sempre nos prejudicou quando faziam ventos fortes. Os ramos que caíam partiram 

muitas telhas, que naturalmente provocaram infiltrações de água. A primeira despesa que 

tivemos, deveu-se à substituição do telhado (que era do tipo regional) por telhasol bem como dos 

pavimentos dos cinco quartos, que eram de cortiça (estes ficando danificados devido à 

humidade).” 

 “Outras despesas relacionam-se com detritos que caem da palmeira e entopem as linhas de 

água nos telhados virados à palmeira, sendo necessário nos últimos anos remover os telhados 

por duas vezes. Esta situação está a acelerar a destruição da armação das instalações.” 

 “O que descrevemos de perigo no paragrafo anterior, continua a acontecer neste momento, 

sempre que acontecem ventos fortes,(…)” 

 “No inverno passado (inverno de 2017 para 2018) duas pessoas tiveram quase a ser atingidas 

por ramos.” 

 “Outras pessoas têm assistido as vibrações tenebrosas que a palmeira faz em dias de vento 

forte, causando pavor a quem está por perto ou ali reside.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Consideramos improvável que as palmas caídas pudessem levar à quebra de muitas 

telhas e às infiltrações com a dimensão referida.  

 

 

 

 Não consideramos plausível que o eventual entupimento de caldeiras com resíduos 

provenientes da palmeira implicasse a substituição do telhado, muito menos por 

duas vezes.  

 Não é referido ou justificado o perigo que a palmeira causa.  

 

 

 

 É normal que a palmeira faça ruído em momentos de vento forte.   
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Identificação do documento e descrição da ocorrência ou facto relatado Observações 

Data: 03/09/2018 

E-mail do Sr. João Paulo Bairos para o Presidente da Câmara (cont.) 

 

 “Até temos uma informação de um técnico sobre palmeiras, vinda das canárias, que a certo ponto 

refere que ventos de 120-130Km/h, já têm arrancado palmeiras, de parques que decerto não 

estão desprotegidas como a palmeira do Nordeste.” 

 

 

 

 

 “O inverno passado foi o pior que tivemos com o perigo que a palmeira, nos proporcionou. 

Lembro apenas um caso entre muitos: Uma noite, no princípio do inverno passado, por volta das 

1h30 da madrugada, acordamos com a casa cheia de água. Eu e minha esposa encostamos a 

escada e substituímos as telhas.”  

 “A lei não lhe faculta ter pessoas idosas como nós em perigo (…). Oxalá que não nos queira 

castigar por mais algum tempo pondo as nossas vidas em perigo.” 

 

 

 

 A palmeira em questão esteve sempre sujeita aos ventos que se fazem sentir na 

região do Nordeste, pelo que se adaptou à existência dos mesmos. A informação do 

referido técnico reporta-se a condições de plantação em espaço urbano e a 

palmeiras com escasso desenvolvimento radicular, rápido crescimento dos tecidos 

por regas e fertilizações abundantes, ou por presença de debilidades no fuste por 

pragas ou doenças. Como se demonstrou na avaliação que efetuámos, nenhuma 

destas questões se aplica à palmeira em análise.  

 Consideramos improvável que as palmas caídas pudessem levar à quebra de muitas 

telhas e às infiltrações com a dimensão referida. 

 Afirmação sem fundamento, pois, como se demonstrou, a palmeira representa risco 

baixo.  

 Documento com comentários e afirmações sem fundamentação, pois os danos 

descritos não estão documentados com fotografias ou outros registos, pelo que não 

existem evidências dos prejuízos causados.  
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Identificação do documento e descrição da ocorrência ou facto relatado Observações 

Data: 04/09/2018 

E-mail do Sr. João Paulo Bairos para Pedro Ginja   

 

 Envio de um conjunto de cinco fotografias em que se observam palmas verdes e uma bainha 

seca na propriedade do Sr. João Paulo.  

 

 

   

 

 

 

 Estas imagens mostram essencialmente palmas verdes, pelo que consideramos 

terem sido captadas logo depois da poda executada em dezembro de 2017.  

 Não é normal a queda de palmas, a mesma sucedeu devido à poda incorreta.  

 Não são evidentes quaisquer estragos.  

 A colocação de um sistema de retenção vai reduzir substancialmente, ou mesmo 

eliminar, a probabilidade da queda de palmas.  
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Identificação do documento e descrição da ocorrência ou facto relatado Observações 

Data: posterior a 10/2018 

E-mail do Sr. João Paulo Bairos para o Vice-Presidente da Câmara 

 

 “Depois da tomada de posse desta C.M. já tivemos infiltrações de água na nossa residência e 

tivemos a oportunidade de apresentar fotos de telhas partidas. Ainda no passado domingo, 

pessoa amiga que nos visitou, por pouco não levou com um ramo na sua viatura. Mais, 

continuamos sempre que fazem ventos fortes a não poder sair pelo perigo dos ramos que caem 

constantemente.” 

 “Muito poucos serão contra quando souberem que há pessoas em perigo.” 

 

 

 “Temos tido o cuidado de por ao corrente esta Câmara das anomalias que vão decorrendo, do 

perigo constante em que vamos vivendo, e do prejuízo que vamos tendo nas nossas instalações 

(…)”  

 

 “Queremos que as nossas vidas sejam respeitadas, bem como as nossas instalações e viver em 

segurança.” 

 

 

 

 Os danos e factos descritos não estão documentados com fotografias ou outros 

registos, pelo que não existem evidências dos prejuízos causados ou ocorrências 

referidas. 

 Documento com comentários e afirmações sem fundamentação, pois não é normal a 

queda de palmas, e muito menos de forma constante. 

 Esta afirmação é genérica e não está suportada tecnicamente. Como demonstrámos, 

a palmeira está em bom estado sanitário e biomecânico e o risco que representa é 

baixo.   

 As exposições, os factos e danos descritos não estão documentados, pelo que não 

existem evidências dos prejuízos causados ou ocorrências referidas. 

 Afirmação sem fundamento, pois, como se demonstrou, a palmeira representa risco 

baixo.  

 Como demonstrámos, a palmeira está em bom estado sanitário e biomecânico e o 

risco que representa é baixo, pelo que estão reunidas as necessárias condições de 

segurança. 

 A colocação de um sistema de retenção vai reduzir substancialmente, ou mesmo 

eliminar, a probabilidade de queda de palmas. 
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A análise da informação que nos foi fornecida permite constatar que as ocorrências, 

prejuízos, danos, exposições e reclamações apresentadas são escassas e, quando existem, a 

informação apontada é genericamente muito vaga, pouco documentada, e refere-se, 

essencialmente, ao período de tempo após 2017. Não se demonstrou um único prejuízo ou dano 

dos referidos com, por exemplo, qualquer documento ou fotografia. Essencialmente, entendemos 

que os receios do Sr. João Paulo Bairos se devem, em grande medida, aos acontecimentos 

recentes com quedas de palmas. Em 2017, a palmeira estaria sem manutenção regular e, como 

é normal e natural, as palmas secas caíram em períodos de maiores ventos, o que terá 

desencadeado maiores receios por parte do morador e as consequentes reclamações junto da 

Câmara. A Câmara realiza uma poda no dia 18 de dezembro de 2017, de forma tecnicamente 

incorreta, o que acaba por desproteger as palmas verdes de planos superiores e levar a uma 

maior probabilidade de quebra destas, facto que veio a ocorrer a 29 e 30 de dezembro de 2017, 

gerando ainda mais medos ao vizinho próximo.  

 
 

6.3. ANÁLISE AOS DIFERENTES PARECERES/OPINIÕES EMITIDOS 

 

Neste ponto do documento, procedemos a uma análise aos distintos pareceres/opiniões 

que foram emitidas por técnicos de diferentes áreas, destacando os aspetos que consideramos 

mais relevantes. 
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Autor: Peter Healion 

Qualidade: Diplomado em horticultura do viveiro da Ribeirinha. 

Data: 17/09/2018 

Por solicitação: João Paulo Bairos 

Documento: Enviado via e-mail, intitulado “Declaração; PHOENIX CARNEIRENSIS NORDESTE, 

ILHA DE SÃO MIGUEL”  

Aspetos salientados:  

 No título da declaração a classificação binomial da espécie está errada, uma vez que é 

“Phoenix canariensis” e não “PHOENIX CARNEIRENSIS”, pois quanto à nomenclatura o 

epiteto genérico é escrito com a primeira letra maiúscula e as restantes minúsculas e o 

epíteto específico é todo escrito em letras minúsculas, e todo o nome da espécie em 

formato itálico. Também o epíteto específico está errado, pois é “canariensis” e não 

“CARNEIRENSIS”. 

 “A palmeira é um bom exemplo desta espécie, (…) é um excelente exemplo (…)”. – 

Concordamos com a afirmação de que é um bom exemplar de Phoenix canariensis, pois 

entendemos que é antigo e notável, como existem poucos na ilha de São Miguel. 

 “… não é uma espécie rara.” – Concordamos com a afirmação, no entanto, entendemos 

que é um exemplar valioso da espécie e lembramos que esta tem vindo a perder 

milhares de exemplares no sul da Europa, muitos deles notáveis e identificados como os 

de maior dimensão, devido ao ataque da praga escaravelho-da-palmeira 

(Rhynchophorus ferrugineus). Em Portugal, os Açores são a única região em que ainda 

não foi identificada a presença desta praga, que, no Continente e na ilha da Madeira, 

tem afetado todo o território e levado a uma destruição massiva das palmeiras.  

  “… devido à sua proximidade às vias públicas e em particular ao habitação do Sr. João 

Paulo, apresenta sérios riscos na eventualidade de quebra e queda de folhas muito 

grandes devido aos fortes ventos.” – Entendemos que apenas existiria risco significativo 

na eventualidade de haver defeitos que significassem perigo de rotura, mas, tal como 

detalhamos no capítulo de avaliação fitossanitária e biomecânica da palmeira, “Da 

análise dos resultados obtidos, conclui-se que, de um modo geral, a palmeira se 

encontra em bom estado sanitário e biomecânico, não apresentado perigo significativo.” 

Entendemos, também, que a queda de palmas ocorre devido ao processo normal de 

abcisão, quando as mesmas se encontram secas, pelo que o peso que comportam é 

significativamente mais reduzido quando comparado com palmas verdes, e que a 
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probabilidade de queda de palmas pode ser reduzida ou praticamente eliminada através 

da realização de podas de manutenção de limpeza regulares, com vista à eliminação de 

palmas e infrutescências secas, bem como da colocação de um sistema adequado de 

retenção, que indicamos neste documento.  

 “As palmeiras têm uma tolerância à oscilação, mas essa tolerância depende muito de 

sua saúde e peso máximo em proporção ao comprimento e espessura do tronco.” – 

Concordamos com a afirmação de que as palmeiras são tolerantes à oscilação, em 

especial as desta espécie, em que “A flexibilidade do espique aliada à sua robustez, 

características que lhe permitem balouçar fortemente sem partir, conferem-lhe uma 

resistência ao vento extremamente elevada, sendo, por isso, uma espécie que se adapta 

bem a zonas ventosas (PUIG E RAMONEDA, 2000).” Concordamos também que o perigo 

de uma palmeira está dependente da sua condição sanitária, mas também biomecânica, 

e esta, como indicamos, “Da análise dos resultados obtidos, conclui-se que, de um modo 

geral, a palmeira se encontra em bom estado sanitário e biomecânico, não apresentado 

perigo significativo.” 

 “Também tem um impacto psicológico negativo em quem vive dentro do seu raio 

próximo…” – Concordamos que a proximidade da palmeira à habitação possa causar 

nos seus proprietários alguma apreensão, no entanto, como demonstramos, o risco 

associado é baixo, pois o exemplar não representa perigo significativo. Entendemos, 

também, ser importante, enquanto técnicos, ponderar os diferentes valores em causa, 

não esquecendo que este exemplar é notável e valioso para a comunidade.  

 “Eu recomendaria que fosse transplantado (…), ou que seja cortada de cima a baixo 

para o bem estar do público em geral e que mora perto dela.” – Discordamos 

completamente da hipótese aventada do transplante da palmeira, pois não encontramos 

nenhuma razão que justifique esta operação, a qual é muito dispendiosa, pode não ser 

exequível e não dá qualquer garantia de sucesso. Outro aspeto a considerar é o da 

escolha do seu local de plantação, o qual teve um simbolismo específico, bem como o 

enquadramento notável e o facto de ser um valioso património comum do imaginário das 

gentes do Nordeste. Quanto à hipótese do seu corte, esta não tem qualquer justificação 

técnica, pois, como já demostramos, o espécimen não representa perigo significativo e o 

risco é reduzido, e, caso se optasse por esta solução, estaríamos a depauperar o 

património natural e cultural da região.  
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Autor: Manuel de Medeiros Paiva  

Qualidade: Comandante da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Nordeste e 

vizinho do Sr. João Paulo Bairos  

Data: 07/09/2018 

Por solicitação: João Paulo Bairos  

Documento: Ofício  

Aspetos salientados:  

 “Tenho conhecimento que a palmeira oferece perigo para a família (…), e naturalmente 

para a sua habitação.” – Consideramos, em primeiro lugar, e com o devido respeito, que 

o Sr. Comandante não está dotado das competências técnicas e científicas que lhe 

permitam tecer considerações sobre o perigo associado à palmeira. Como já indicamos, 

“Da análise dos resultados obtidos, conclui-se que, de um modo geral, a palmeira se 

encontra em bom estado sanitário e biomecânico, não apresentado perigo significativo.”.  

 “Sei que muitas vezes caem ramos, partem telhas, o que provoca infiltrações de água.” 

“… tenho visto ramos caídos que poderão a qualquer momento apresentar perigo para a 

família em questão bem como para a habitação(…).”  – A palmeira não possui ramos, os 

órgãos que podem cair são as palmas e as infrutescências.  Como referimos, a queda 

de palmas ocorre devido ao processo normal de abcisão, quando as mesmas se 

encontram secas, pelo que o peso que comportam é significativamente mais reduzido 

quando comparado com palmas verdes, e que a probabilidade de queda de palmas 

pode ser reduzida ou praticamente eliminada através da realização de podas de 

manutenção de limpeza regulares, com vista à eliminação de palmas e infrutescências 

secas, bem como da colocação de um sistema adequado de retenção, que indicamos 

neste documento. 

 “A cada ano que passa a palmeira vai crescendo mais, num local muito elevado em 

relação a esta residência, desamparada e exposta ao vento do sul - sudoeste, o pior 

nesta zona de Nordeste.” – De facto, os ventos mais fortes são os de SW - SE, no 

entanto, dado que a palmeira sempre existiu neste ambiente e sujeita às ações desses 

ventos, isoladamente, a sua estrutura biomecânica está perfeitamente adaptada a esta 

situação. Além do mais, como referimos, as palmeiras são tolerantes à oscilação, em 

especial as desta espécie, em que “A flexibilidade do espique aliada à sua robustez, 

características que lhe permitem balouçar fortemente sem partir, conferem-lhe uma 
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resistência ao vento extremamente elevada, sendo, por isso, uma espécie que se adapta 

bem a zonas ventosas (PUIG E RAMONEDA, 2000).”.  

 “Os prejuízos causados por esta palmeira, a este casal de idosos, têm sido muitos, 

conforme tenho verificado e me é relatado.” – Ao proferir esta afirmação, o Sr. 

Comandante tem o dever de identificar e documentar os prejuízos que tem verificado e 

de descrever detalhadamente os mesmos.  

 “Também, já verifiquei, em dias de ventos fortes, que toda a palmeira vibra de tal modo 

que não me admiro que a mesma venha a cair num desses dias.” – Como já referimos, é 

natural que a palmeira vibre e oscile, aliás, é o que lhe permite que o espique não 

quebre por ação do vento, uma vez que “A flexibilidade do espique aliada à sua 

robustez, características que lhe permitem balouçar fortemente sem partir, conferem-lhe 

uma resistência ao vento extremamente elevada, sendo, por isso, uma espécie que se 

adapta bem a zonas ventosas (PUIG E RAMONEDA, 2000).”.  
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Autor: Carlos Ramón Samarín Bello 

Qualidade: Biólogo e Engenheiro Técnico Agrícola, das Canárias 

Data: 09/05/2017 

Por solicitação: Anabela Isidoro, disponibilizado por João Paulo Bairos   

Documento: Phoenix canariensis – pedido de opinião, via e-mail  

Aspetos salientados:  

 Documento muito interessante elaborado por um profissional com conhecimentos 

técnicos e científicos sobre as palmeiras da espécie Phoenix canariensis. 

 “… la  palmera canaria (Phoenix canariensis) tiene una edad media de entre 150-200 

años, aunque existem ejemplares (…) que se les ha assignado una edad de hasta 300 

años (…)” – Como referimos, a palmeira terá sido plantada na segunda metade do séc. 

XIX. Dado que não sabermos com exatidão a data de plantação, apenas podemos 

proceder a uma estimativa da idade, que consideramos estar compreendida entre 120 a 

130 anos. Uma vez que não encontramos defeitos e que a palmeira se encontra em bom 

estado sanitário e biomecânico, entendemos que, desde que devidamente mantida, este 

ícone do património natural, cultural e paisagístico do Nordeste poderá perdurar por 

bons longos anos.  

 “… Phoenix canarienis es una especie muy resistente a la incedencia de los ventos 

(…)” – O autor explica detalhadamente e de forma muito documentada as razões de 

ordem genética e ambiental que permitem que esta espécie apresente muito elevada 

resistência ao vento, mas também explana as características de cariz morfológico e 

fisiológico do espique e sistema radicular que o possibilitam.  

 “… en condiciones de plantación en un jardín se debe tener muy en cuenta la 

disponibilidade de suelo (…), si esta sometido a riego (calidad del riego) y si recibe 

alguna fertilización. (…) … en Canarias existen referencias de palmeras caídas por 

efecto del viento (120-130 km/h) en palmeras ornamentales ubicadas en plazas, jardines 

o avenidas. En estos casos esta muy vinculado com el escasso desarrollo del sistema 

radicular, rápido crecimiento de los tejidos (por riegos y fertilización abundante) o por 

presencia de debilitamento en el tronco (fuste) por presencia de plagas y/o 

enfermidades.” – Efetivamente, o autor faz uma chamada de atenção muito pertinente, 

pois é frequente em condições climatéricas adversas, com chuvas e ventos fortes, 

muitas árvores colocadas no espaço urbano em situações desadequadas fraturarem e 

mesmo tombarem pela base. Com as palmeiras esses fenómenos são muito mais raros 
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e, nesta espécie em particular, ainda mais (MARTÍ E CARRAL, 2015). Salienta os aspetos e 

condições a ter em conta na plantação de palmeiras em jardins, nomeadamente quanto 

à disponibilidade de espaço e solo para o adequado desenvolvimento radicular, a 

necessidade de controlo da rega e da qualidade da água utilizada, bem como a atenção 

à fertilização. Refere que a queda destas palmeiras nas Canárias estava, 

frequentemente, associada ao escasso desenvolvimento do sistema radicular, ao rápido 

crescimento dos tecidos por excessos de água e fertilização (esta situação é muito 

frequente quando existem árvores e palmeiras plantadas em relvados) e por debilidades 

nos espiques devidas a pragas e doenças. No entanto, é importante referir que, no caso 

particular da palmeira avaliada, todos estes fatores de suscetibilidade estão ausentes, 

pois o espécime tem espaço e solo para a manutenção e bom desenvolvimento do seu 

sistema radicular, o local não tem sistema de rega, nem é habitualmente regado e 

fertilizado, estando o solo revestido por um ervado natural.  

 “… en las palmeras ornamentales (…)” realiza-se “… la “prueba de sonido”, que es el 

sistema que se suele emplear hoy en día para conocer la consistencia de los troncos de 

palmeras: consiste en dar golpes com un martillo o mazo de plástico para ver la 

densidade del tronco… haste que suena hueco (entonces se determina si posible 

inestabilidade)” – O autor começa por referir que muitas das palmeiras no estado 

silvestre que caem apresentam o espique oco e que não dispõem de procedimentos 

simples que permitam detetar essa situação. Nas palmeiras ornamentais, a metodologia 

de avaliação referida foi a adotada pela nossa equipa na avaliação do espique, pois 

procedemos à inspeção detalhada do espique com o maço de madeira (análise 

auditiva), e, uma vez que, em toda a sua extensão, não se encontraram defeitos, não foi 

necessário avaliar o estado dos tecidos com recursos ao resistógrafo.  
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Autor: Ruben Couto  

Qualidade: Inspetor Coordenador do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores 

Data: 16/05/2017 

Por solicitação: João Paulo Bairos  

Documento: Solicitação de vistoria, via e-mail 

Aspetos salientados:  

 “… a palmeira em questão tem uma grande dimensão, atingindo mais de 6 metros de 

altura.” – Concordamos com esta afirmação, uma vez que o exemplar possui 20 m de 

altura.  

 “Caso a mesma caia para Este ou Nordeste atingirá a moradia aí existente. Caso a 

palmeira caia para outras direções, uma vez que está junto a uma via, poderá atingir 

algum veículo estacionado ou em andamento ou até mesmo algum cidadão que circule 

pela via.” – Consideramos que a hipótese de queda da palmeira é muito improvável, pois 

não encontramos defeitos que nos indiquem qualquer probabilidade de rotura, como 

referimos no nosso relatório, “Da análise dos resultados obtidos, conclui-se que, de um 

modo geral, a palmeira se encontra em bom estado sanitário e biomecânico, não 

apresentado perigo significativo.” Entendemos que apenas existiria risco significativo na 

eventualidade de haver defeitos que significassem perigo de rotura. O risco é 

diferenciado nas duas situações referidas, no caso da moradia, o risco é de nível 6 (1 + 

1 + 4), porque a utilização do espaço envolvente é constante – 4, uma vez que respeita 

a locais com passagem de pessoas durante várias horas por dia ou residências; no caso 

de veículos estacionados (situação muito improvável dada a largura da via, que não 

possibilita o estacionamento) ou em andamento, ou de circulação de peões, o risco é de 

nível 4 (1 + 1 + 2), porque a utilização do espaço envolvente é intermitente – 2.  
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Autor: Mário da Conceição Arruda Fagundo  

Qualidade: Engenheiro Técnico  

Data: 19/03/2018 

Por solicitação: João Paulo Bairos  

Documento: Parecer técnico  

Aspetos salientados:  

 “Possui uma copa com folhagem verdejante;” – Concordamos, pois a coroa da palmeira 

exibe palmas densa e sem cloroses.  

 “O tronco não apresenta casca solta e feridas, sinais que são sintomas que a planta não 

tem problemas fitossanitários de maior;” – Concordamos que o espique da palmeira se 

encontra em bom estado, não tendo sido encontrados pela nossa equipa quaisquer 

defeitos como feridas ou pseudo-casca solta, entre outros.  

 “Do colo ao meio do tronco encontra-se revestido de líquenes, dificultando a respiração 

da planta;” – Na base da palmeira existia uma planta trepadora, vulgarmente conhecida 

por planta-arame ou cabelo-de-noiva, que se desenvolvia desde o solo junto ao espique, 

formando uma cobertura densa e espessa, e uma planta de silva, entretanto eliminadas. 

Não se observaram com importância líquenes, seres vivos que resultam da 

simbiose entre um fungo e uma alga ou cianobactéria, que utilizam as árvores ou 

palmeiras apenas como suporte, pelo que não lhes causam qualquer tipo de dano. Aliás, 

a pseudo-casca da palmeira é formada quando as folhas caem e deixam no espique 

cicatrizes que formam um tecido morto áspero e rugoso que atua como proteção. Este 

tecido não respira.  

  “O solo onde estão inseridas as raízes apresenta fissuras, detetadas através do tato, 

uma vez que a relva encobre as mesmas. As fissuras são provocadas pela deslocação 

das raízes por ação dos ventos fortes.” – Não se encontrou qualquer tipo de fissura no 

solo e não nos parece que usar o tato seja uma metodologia capaz para detetar este tipo 

de problemas.  

 “Trata-se, de facto, de uma palmeira centenária, muito querida pelos nordestenses e 

admirada por várias gerações do concelho.” – Concordamos com esta afirmação, pois 

foi plantada nos finais do séc. XIX, sendo um exemplar notável e valioso para a 

comunidade. Foi colocada num local com um simbolismo específico e possui um 

enquadramento notável quando observada da Praça da República, constituindo-se 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Simbiose
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fungo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cianobact%C3%A9ria
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assim, como um valioso património natural e cultural do imaginário das gentes do 

Nordeste. 

 “A palmeira, como ser vivo que é, nasceu, cresceu e um dia morrerá.” – Esta é uma 

verdade de La Palice e cabe-nos a nós, enquanto técnicos, fazer a sua adequada 

manutenção, de modo a prolongar a sua longevidade, garantindo um nível de risco 

adequado, de forma a afiançar a segurança de pessoas e bens.  

 “Atendendo à sua localização, junto a uma habitação e a um arruamento pode, por 

influência dos ventos e fortes e dominantes do quadrante sul e, uma vez que apresenta 

fissuras no solo junto ao colo da planta, por em perigo a referida habitação e a 

segurança das pessoas que lá vivem.” – Começamos por precisar que os ventos com 

maior intensidade são os de SW - SE, no entanto, os dominantes são os de NW. O autor 

confunde os conceitos de perigo e risco. Consideramos que a hipótese de queda da 

palmeira é muito improvável, pois não encontramos defeitos que nos indiquem qualquer 

probabilidade de rotura, como referimos no nosso relatório, “Da análise dos resultados 

obtidos, conclui-se que, de um modo geral, a palmeira se encontra em bom estado 

sanitário e biomecânico, não apresentado perigo significativo.” Entendemos que apenas 

existiria risco significativo na eventualidade de haver defeitos que significassem perigo 

de rotura. O risco é diferenciado nas duas situações referidas, no caso da moradia o 

risco é de nível 6 (1 + 1 + 4), porque a utilização do espaço envolvente é constante – 4, 

uma vez que respeita a locais com passagem de pessoas durante várias horas por dia 

ou residências; no caso do arruamento, o risco é de nível 4 (1 + 1 + 2), porque a 

utilização do espaço envolvente é intermitente – 2.   

 “Durante o inverno é frequente a queda de ramos enormes (2,5 metros de comprimento) 

em cima da habitação e anexos, causando vários prejuízos.” – A palmeira não possui 

ramos, os órgãos que podem cair são as palmas e as infrutescências. Como referimos, a 

queda de palmas ocorre devido ao processo normal de abcisão, quando as mesmas se 

encontram secas, pelo que o peso que comportam é significativamente mais reduzido 

quando comparado com palmas verdes, e que a probabilidade de queda de palmas 

pode ser reduzida ou praticamente eliminada através da realização de podas de 

manutenção de limpeza regulares, com vista à eliminação de palmas e infrutescências 

secas, bem como da colocação de um sistema adequado de retenção, que indicamos 

neste documento. Ao afirmar que a queda de palmas é frequente e que têm causado 
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vários prejuízos, o Sr. Eng.º tem o dever de identificar e documentar essa frequência e 

descrever detalhadamente os prejuízos.  

 “Face ao exposto somos do parecer que a planta em causa terá de ser abatida, evitando 

assim danos irreparáveis.” – Consideramos que o parecer emitido não tem 

fundamentação, ou seja, o abate indicado não tem qualquer justificação técnica, pois, 

como já demostramos, o espécimen não representa perigo significativo e o risco é 

reduzido, e caso se optasse por esta solução estaríamos a depauperar o património 

natural e cultural da região, valioso património comum do imaginário das gentes do 

Nordeste. 
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Autor: José Adriano Mota 

Qualidade: Engenheiro da Direção de Serviços de Agricultura da Direção Regional de Agricultura da 

Secretaria Regional da Agricultura e Florestas 

Data: 11/01/2018  

Por solicitação: Câmara Municipal do Nordeste 

Documento: Informação via email. 

Aspetos salientados:  

 “…informo o seguinte: 1. A partir da observação visual da palmeira, a mesma aparenta 

não apresentar qualquer problema fitossanitário. 2. A copa apresenta simetria e 

conformação normais e bom vigor vegetativo. As folhas revelaram uma coloração verde 

intensa. 3. O espique encontra-se em posição vertical ou quase e sem irregularidades na 

sua superfície.” – Concordamos genericamente com tudo o que é afirmado, mas 

acrescentamos que a coroa apresenta uma assimetria e uma conformação alteradas 

ligeiramente devido à poda excessiva e pouco cuidada que foi realizada a 18 de 

dezembro de 2017. Também, acrescentaríamos, que a palmeira não só não apresenta 

qualquer problema fitossanitário, como não apresenta qualquer problema biomecânico.  

 “…devido: 1. à idade e tamanho da palmeira, 2. à sua localização num sítio alto e não 

protegido contra a ação dos ventos e ainda junto à via pública e a edificações habitadas, 

3. a várias ocorrências de queda de folhas sobre o telhado e no espaço exterior de uma 

moradia muito próxima, é evidente a existência de risco para a segurança de pessoas e 

bens.” – No nosso entender, a afirmação não tem fundamento, pois entendemos que 

apenas existiria risco significativo na eventualidade de haver defeitos que significassem 

perigo de rotura, mas, tal como detalhamos no capítulo de avaliação fitossanitária e 

biomecânica da palmeira, “Da análise dos resultados obtidos, conclui-se que, de um 

modo geral, a palmeira se encontra em bom estado sanitário e biomecânico, não 

apresentado perigo significativo.” Analisando com mais detalhe, Ponto 1 – A idade da 

palmeira só por si não aumenta o nível de risco, o que faz aumentar o potencial de 

fracasso é a severidade dos defeitos e, consequentemente, o nível de risco. No caso em 

concreto, a palmeira, apesar da idade avançada, tem um potencial de fracasso baixo 

(valor 1) pelo facto de não apresentar defeitos significativos. Do mesmo modo, o 

tamanho da palmeira só por si também não aumenta o nível de risco, pois para o cálculo 

deste o que conta é o diâmetro da parte afetada. Ou seja, no caso em concreto, a 

palmeira, apesar do tamanho em altura total, tem o valor mais baixo no que refere ao 
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tamanho da parte afetada, pois as palmas e infrutescências que, como se referiu, são as 

únicas partes da palmeira que podem fracassar, têm um diâmetro inferior a 15 cm (valor 

1). Ponto 2 – Relativamente à localização da palmeira e exposição aos ventos, é 

importante esclarecer que a palmeira sempre existiu neste ambiente e sujeita às ações 

desses ventos, isoladamente, a sua estrutura biomecânica está perfeitamente adaptada 

a esta situação. Além do mais, como referimos, as palmeiras são tolerantes à oscilação, 

em especial as desta espécie, em que “A flexibilidade do espique aliada à sua robustez, 

características que lhe permitem balouçar fortemente sem partir, conferem-lhe uma 

resistência ao vento extremamente elevada, sendo, por isso, uma espécie que se adapta 

bem a zonas ventosas (PUIG E RAMONEDA, 2000).”. Também o facto de se encontrar 

junto à via pública e a edificações habitadas (na realidade só existe uma moradia) por si 

só não nos indica nada sobre o nível de risco, pois consideramos que a hipótese de 

queda da palmeira é muito improvável, uma vez que não encontramos defeitos que nos 

indiquem qualquer probabilidade de rotura, como referimos no nosso relatório, “Da 

análise dos resultados obtidos, conclui-se que, de um modo geral, a palmeira se 

encontra em bom estado sanitário e biomecânico, não apresentado perigo significativo.” 

Entendemos que apenas existiria risco significativo na eventualidade de haver defeitos 

que significassem perigo de rotura. O risco é diferenciado nas duas situações referidas, 

no caso da via pública o risco é de nível 4 (1 + 1 + 2), porque a utilização do espaço 

envolvente é intermitente – 2; no caso da habitação, o risco é de nível 6 (1 + 1 + 4), 

porque a utilização do espaço envolvente é constante – 4, uma vez que respeita a locais 

com passagem de pessoas durante várias horas por dia ou residências. Ponto 3 – 

Importa referir que os órgãos que podem cair são as palmas e as infrutescências. A 

queda de palmas ocorre devido ao processo normal de abcisão, quando as mesmas se 

encontram secas, pelo que o peso que comportam é significativamente mais reduzido 

quando comparado com palmas verdes, e que a probabilidade de queda de palmas 

pode ser reduzida ou praticamente eliminada através da realização de podas de 

manutenção de limpeza regulares, com vista à eliminação de palmas e infrutescências 

secas, bem como da colocação de um sistema adequado de retenção, que indicamos 

neste documento. Ao afirmar a existência de várias ocorrências de queda de folhas 

sobre o telhado e no espaço exterior, o Sr. Eng.º tem o dever de identificar e documentar 

essa frequência e descrever detalhadamente os prejuízos. Em súmula, repetimos que, 

em nosso entender, a afirmação não tem fundamento, pois entendemos que apenas 
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existiria risco significativo na eventualidade de haver defeitos que implicasse, perigo de 

rotura, mas, tal como detalhamos no capítulo de avaliação fitossanitária e biomecânica 

da palmeira, “Da análise dos resultados obtidos, conclui-se que, de um modo geral, a 

palmeira se encontra em bom estado sanitário e biomecânico, não apresentado perigo 

significativo.” Não havendo perigo significativo também não existe risco significativo. 

 O autor, para fundamentar a sugestão de transplantação, começa por recorrer à 

legislação relativa ao regime jurídico de classificação de arvoredo de interesse público, 

Lei n.º 53/2012, de 5 de setembro, e à Portaria n.º 124/2014, de 24 de junho, que 

estabelece os critérios de classificação e desclassificação, dando cumprimento ao n.º 6 

do artigo 3 da Lei 53/2012. Faz referência à alínea d) do n.º 4 do artigo 5.º da Portaria 

n.º 124/2014, o que consideramos ser um lapso, julgamos que se estaria a referir à ao 

Artigo 5.º, n.º 5, que diz “5 – A classificação do arvoredo de interesse público é ainda 

excluída nas seguintes situações: (…)” e alínea “d) Existência de árvores mortas ou com 

sinais de pouca resistência estrutural e mau estado vegetativo e sanitário ou a existência 

de risco sério para a segurança de pessoas e bens desde que de valor eminentemente 

superior ao visado com a proteção do arvoredo, em qualquer dos casos, quando não 

sejam resolúveis com o conhecimento técnico disponível.”. – Como demonstramos, a 

palmeira apresenta boa resistência estrutural, bem como bom estado vegetativo e 

sanitário, e não representa risco significativo, pelo que a alínea d) do n.º 5 do Artigo 5.º 

não se aplica neste caso em concreto.  

 “… pelo seu porte, idade, significado histórico e cultural, é inegável que a palmeira 

represente um valioso património do Concelho de Nordeste, satisfazendo as condições 

necessárias para ser reconhecido o seu interesse público (número 2 do artigo 2.º da Lei 

n.º 53 /2012.” – Concordamos com a afirmação de que se trata de um exemplar que 

satisfaz os requisitos para classificação como “árvore” de interesse público, ao abrigo do 

Artigo 3.º, ponto 6, da Lei n.º 53/2012, de 5 de setembro, estabelecidos pela Portaria n.º 

124/2014, de 24 de junho, devendo ser incluído na categoria de exemplar isolado (Artigo 

4.º, alínea b), pois obedece aos critérios gerais de classificação definidos no Artigo 5.º 

Sugerimos, aliás, que a autarquia local dê início a este processo, em consonância com o 

artigo 3.º da referida Lei e os Artigos 11.º e 12.º da Portaria. Julgamos que o autor se 

enganou no artigo a que faz referência da Lei n.º 53/2012.  

 “... sugiro a transplantação da palmeira para um outro local, adequado à sua importância 

e onde não represente riscos para a segurança e integridade de pessoas e bens (…)” – 
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Discordamos completamente da hipótese aventada do transplante da palmeira, pois não 

encontramos nenhuma razão que justifique esta operação, a qual é muito dispendiosa, 

pode não ser exequível e não dá qualquer garantia de sucesso. Outro aspeto a 

considerar é o da escolha do seu local de plantação, uma vez que é nesta localização 

que possui um simbolismo específico, bem como o enquadramento notável, 

constituindo-.se como um valioso património comum do imaginário das gentes do 

Nordeste. Repetimos que apenas existiria risco significativo na eventualidade de haver 

defeitos que implicassem perigo de rotura, mas, tal como detalhamos no capítulo de 

avaliação fitossanitária e biomecânica da palmeira, “Da análise dos resultados obtidos, 

conclui-se que, de um modo geral, a palmeira se encontra em bom estado sanitário e 

biomecânico, não apresentado perigo significativo.” Não havendo perigo significativo 

também não existe risco significativo. 

 “… poderia então a Câmara Municipal de Nordeste requerer o reconhecimento de 

interesse público da palmeira e de outras plantas nas mesmas ou idênticas condições, 

enriquecendo ainda o valor paisagístico e histórico do Concelho de Nordeste.” – 

Concordamos que a Câmara deve proceder ao pedido de classificação deste exemplar 

em concreto, devendo também ser avaliadas as características de outros exemplares do 

concelho por técnicos especializados e com as competências necessárias para 

determinar se os mesmos se enquadram nos critérios e requisitos definidos pela 

legislação, de forma a valorizar e potenciar turisticamente o património da região.  
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7. INTERVENÇÕES REALIZADAS NA PALMEIRA 

 

Na sequência dos trabalhos de diagnóstico, e uma vez que a nossa equipa estava 

mobilizada no local, bem como para rentabilizar os meios de elevação disponibilizados, a 

plataforma elevatória, entendeu-se que faria todo o sentido proceder, desde logo, aos trabalhos 

especializados que fossem possíveis executar.  

A intervenção, realizada a 19 de junho, consistiu numa poda muito cuidada e ligeira, com o 

objetivo principal de manter o maior número possível de palmas verdes, retificando e 

minimizando os danos na coroa da palmeira infligidos pela poda excessiva realizada 

anteriormente, em dezembro de 2017. As operações realizadas consistiram em: 

 

 Remoção das palmas penduradas e quebradas por falta de suporte inferior. 

 Vistoria das palmas, no sentido de identificar aquelas que tinham sido feridas 

inadvertidamente aquando da operação de poda anterior. Algumas destas palmas 

estavam irremediavelmente danificadas, mas não foram removidas junto ao espique 

pelas bainhas, foram antes encurtadas mais à frente, de forma a não “descalçar” ainda 

mais as palmas superiores verdes e, mantendo assim, maior estabilidade e integridade 

da coroa da palmeira. 

 Decisão de não remoção junto ao espique pelas bainhas das palmas secas 

imediatamente por debaixo de palmas verdes, optando pelo encurtamento das mesmas 

mais à frente, de forma a não “descalçar” ainda mais as palmas superiores verdes, 

mantendo assim maior estabilidade e integridade da coroa da palmeira. 

 Remoção de todos os restos das infrutescências penduradas e secas. 

 Remoção de algumas infrutescências verdes da zona central da coroa, de forma a 

diminuir a carga sobre as palmas subjacentes. 
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Ilustração 36. Operação de poda executada em junho 

de 2018 

 

Ilustração 37. Pormenor dos trabalhos especializados 

de poda da coroa da palmeira 

 

 

8. MEDIDAS DE INTERVENÇÃO PROPOSTAS PARA MITIGAÇÃO DO RISCO 

 

 

O risco desta palmeira é reduzido, no entanto, como anteriormente explicámos, a poda 

realizada em dezembro de 2017, como foi excessiva, levou a que as palmas superiores ficassem 

mais frágeis e com maior probabilidade de quebrarem e poderem casualmente atingir pessoas e 

bens. Assim, no sentido de evitar a eventual queda de palmas e infrutescências sobre a 

propriedade vizinha e, principalmente, para eliminar os receios dos vizinhos e pessoas que lhes 

são próximas de serem atingidas por estes elementos, aconselhamos a colocação de um 

sistema de retenção de fácil colocação, simples, económico e muito eficaz, pois, caso alguma 

palma ou infrutescência quebre, a mesma ficará presa à coroa. O sistema consiste na passagem 

de um fio, quase impercetível, ligeiramente acima da base das palmas, de forma a envolver 

alguns espinhos, e também na base das infrutescências. Este fio cruza-se em todas as palmas 

da base da palmeira e infrutescências e tem de ficar suficientemente lasso para não impedir a 

circulação das seivas ou o normal desenvolvimento da palmeira.      
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Ilustração 38. Palmeiras sobre zona de restauração 

com sistemas de retenção de palmas 

 

Ilustração 39. Pormenor do sistema de retenção de 

palmas e infrutescências 

 

A colocação do sistema de retenção preconizado deve ser realizada a curto prazo, de forma 

a minorar o mais depressa possível as preocupações dos vizinhos próximos.  

   

Tabela 7. Intervenções de mitigação do risco propostas 

Intervenções de mitigação do risco a realizar a curto prazo 

 

 Colocação de um sistema de retenção de palmas e infrutescências  
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9. CONSIDERAÇÕES E SUGESTÕES  

 

A palmeira avaliada é um exemplar notável e, uma vez que não encontramos defeitos 

significativos e que a mesma se encontra em bom estado sanitário e biomecânico, entendemos 

que, desde que devidamente mantida, este ícone do património natural, cultural e paisagístico do 

Nordeste poderá perdurar por muitos anos. Nesse sentido, indicamos de seguida alguns 

conselhos de manutenção e monitorização que devem ser colocados em prática pela Câmara. 

 

 Uma vez que esta espécie é muito sensível ao encharcamento e asfixia radicular, deve 

ter-se especial atenção para não criar um ambiente húmido na sua envolvente e evitar 

as regas superficiais ou compactações do terreno. Dadas as condições climáticas do 

Nordeste, desaconselhamos a rega da palmeira e do ervado no espaço envolvente.  

 No local onde a palmeira se encontra, não proceder a fertilizações do ervado. 

 No corte do ervado ter especial cuidado nas proximidades do colo da palmeira, de modo 

a evitar qualquer ferida nas suas raízes fasciculadas. Nunca utilizar aparadores, foices 

ou roçadoras com facas ou fio para cortar a erva na base da palmeira. 

 Em toda a zona do talude onde a palmeira se encontra, não proceder a qualquer 

mobilização do terreno ou plantações. 

 Manter o espique livre de qualquer planta trepadeira.  

 Verificar com regularidade o sistema de retenção de palmas e infrutescências que vier a 

ser colocado. 

 Monitorizar anualmente o estado sanitário e biomecânico da palmeira. 

 

No que respeita à poda, com vista a conservar e preservar o exemplar e a sua condição 

sanitária e biomecânica, aconselhamos a podar o menos possível e, caso se realize esta 

operação, devem ser tidas as seguintes precauções: 

 

 Realizar a poda apenas quando as condições meteorológicas são mais favoráveis. 

 Podar sempre fora do período de frio, de preferência durante o verão. 

 Conservar o maior número de folhas verdes. 

 Podar fora da época de predominância dos ventos salinos, tentando manter o máximo 

de folhas verdes que for possível e até de folhas mortas. 
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 Efetuar a poda em ciclos de 2 a 4 anos ou sempre que existam folhas ou infrutescências 

secas que coloquem em perigo pessoas e bens.  

 Fazer o corte cuidado das folhas para evitar ferir as palmas imediatamente superiores.  

 Nunca usar estribos para subir às palmeiras, para não danificar o espique.  

 Desinfetar sempre as ferramentas de corte. 

 Utilizar sempre o equipamento de proteção individual adequado, como um arnês de 

poda, uma eslinga com alma de aço, capacete com proteção auricular e óculos, roupas 

de alta visibilidade e em material anti-corte.  

 

A palmeira é de grande valor dendrológico, tem um enquadramento extraordinário, está 

plantada numa localização que possui um simbolismo específico, constituindo-se como um 

valioso património comum do imaginário das gentes do Nordeste, e é um exemplar notável. 

Entendemos que satisfaz todos os requisitos para vir a ser classificada como de interesse 

público ao abrigo da Lei n.º 53/2012, de 5 de setembro, pelo seu porte, idade, valor histórico, 

significação cultural e enquadramento paisagístico, ao abrigo do Artigo 3.º, ponto 6, da Lei e 

estabelecidos pela Portaria n.º 124/2014, de 24 de junho, devendo ser incluído na categoria de 

exemplar isolado (Artigo 4.º, alínea b), pois obedece aos critérios gerais de classificação 

definidos no Artigo 5.º. A Câmara deve dar início ao processo de classificação, em consonância 

com o artigo 3.º da referida Lei e os Artigos 11.º e 12.º da Portaria n.º 124/2014, de 24 de junho. 

A Câmara para além do dever de desencadear o processo de classificação da palmeira 

como de interesse público, deveria, em nosso entender, aprovar um regime próprio de 

classificação de arvoredo de interesse municipal, concretizado em regulamento municipal onde 

incluísse este exemplar nos termos dos n.ºs 12 e 13 do Artigo 3º da Lei n.º 53/2012, de 5 de 

setembro. 
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10. CONCLUSÕES  

 

 A palmeira avaliada é um exemplar notável de incontornável valor cultural.  

 A avaliação sanitária e biomecânica mostra que a palmeira em apreço não exibe 

problemas ou defeitos significativos. A coroa é a única parte morfológico-estrutural em 

que se identificaram alterações, as quais advieram da execução de uma poda incorreta 

em 2017, que levou a que as palmas verdes então recém-expostas se tornassem mais 

frágeis e suscetíveis a quebras.  

 Os testes de oscilação realizados não evidenciaram a existência de qualquer debilidade 

biomecânica na palmeira.  

 O perigo associado a este espécimen é baixo, sendo que a única parte da mesma que 

poderá fracassar são as palmas ou infrutescências, como consequência da exposição 

resultante da poda empreendida em dezembro de 2017.  

 As duas metodologias aplicadas para avaliação do nível de risco permitiram concluir, em 

ambos os casos, que a palmeira apresenta risco baixo. O espécimen representa perigo 

baixo e o risco também é baixo. 

 A palmeira há já algum tempo vem sendo motivo de discórdia entre a Câmara e um 

vizinho próximo. No entanto, refira-se que as ocorrências, prejuízos, danos, exposições 

e reclamações apresentadas são escassas e, quando existem, a informação apontada é 

genericamente muito vaga e pouco documentada, não se tendo demonstrado um único 

prejuízo ou dano com qualquer documento ou se quer fotografia. Sobre este assunto foi 

emitido um conjunto de pareceres/opiniões, por técnicos não especializados em 

arboricultura, que genericamente tem pouca fundamentação técnica e científica, 

afirmando, mesmo algumas coisas graves, na medida em que, infundadas, colocam em 

causa esta palmeira notável e causam alarmismo e preocupação acrescida injustificados 

ao reclamante. Esperamos que o trabalho técnico e científico elaborado e exposto neste 

relatório permita sossegar o Sr. João Paulo Bairos e a sua família, em virtude das 

conclusões a que chegamos relativamente ao estado sanitário e biomecânico da 

palmeira, que nos levam a afirmar que a mesma represente risco baixo, ou seja, estão 

garantidas as necessárias condições de segurança.  

 Em junho, a nossa equipa técnica procedeu a todas as intervenções possíveis, que 

consistiram numa poda muito cuidada e ligeira, com o objetivo principal de manter o 
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maior número de palmas verdes, retificando e minimizando os danos na coroa da 

palmeira infligidos pela poda excessiva realizada anteriormente, em dezembro de 2017.  

 A palmeira apresenta risco baixo, contudo, no sentido de eliminar os receios dos 

vizinhos de serem atingidos com palmas ou infrutescências, entendemos que deve ser 

colocado um sistema de retenção como medida mitigadora. Este reforçará ainda mais as 

condições de segurança, pois será reduzida substancialmente, ou mesmo eliminada, 

qualquer eventualidade de queda de palmas ou infrutescências. 

 A possibilidade de abate da palmeira sugerida por algumas opiniões infundadas não tem 

qualquer justificação técnica, pois, como já demostramos, o espécimen não representa 

perigo significativo e o risco é reduzido, e, caso se optasse por esta solução, estaríamos 

a depauperar o património natural e cultural comum do imaginário das gentes do 

Nordeste. 

 A hipótese aventada do transplante da palmeira também não faz sentido, pois não 

encontramos nenhuma razão que justifique esta operação, a qual é muito dispendiosa, 

pode não ser exequível e não dá qualquer garantia de sucesso. Outro aspeto a 

considerar é o da escolha do seu local de plantação, o qual teve um simbolismo 

específico, bem como o enquadramento notável e o facto de ser um valioso património 

comum do imaginário das gentes do Nordeste.  

 O valor dendrológico e o carácter notável da palmeira, nomeadamente pelo seu porte, 

idade, valor histórico, significação cultural e enquadramento paisagístico, fazem com que 

a Câmara deva solicitar a sua classificação como de interesse público na categoria de 

exemplar isolado.  
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12. ANEXOS 

 

Parecer de: Peter Healion 
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Parecer de: Manuel de Medeiros Paiva  
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Parecer de: Carlos Ramón Samarín Bello 
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Parecer de: Ruben Couto  
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Parecer de: Mário da Conceção Arruda Fagundo  
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Parecer de: José Adriano Mota 

 


