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Bom dia

 

Sobre o arvoredo aqui em referência e em resposta às questões colocadas por Vossas Excelências
parece desde já relevante informar:

 

Da sua constituição e particularidades1.

 

O arvoredo da Praça Nove de Abril, vulgo Jardim Arca D’Água, assume um importante destaque e
interesse, tanto pelo seu valor global como mesmo individual.  Da totalidade dos seus exemplares
destaca-se, neste âmbito, os emblemáticos alinhamentos de plátanos, dispostos em duas filas, por
toda a periferia da praça (Figura 1).
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Figura 2 – Alamedas de plátanos do jardim Arca D'Água – destaque a tracejado laranja

 

Tal  como  se  poderá  constatar  pela  figura  anterior,  estas  alamedas  delimitam  todo  o  jardim,
constituindo um bloco arbóreo bastante denso e contínuo, quase como se trate de uma grande “copa
única” com vários troncos, esses sim, individualizados.

 

Em oposição a tal densidade e altura de copas podemos ainda constatar que, no interior do jardim,
nos surge uma área bastante mais aberta, funcionando como que um “fosso” no interior das linhas dos
plátanos. Este contraste de coberto arbóreo, quando associado à própria disposição do espaço e seu
edificado vizinho, acarreta cuidados especiais no que diz respeito à acção e comportamento do vento,
na área.

Independentemente do exposto é nossa consciência que estes plátanos assumem um papel bastante
emblemático  na  cidade  reconhecendo-se,  também  por  isso,  o  seu  elevado  valor  patrimonial  e
interesse de preservação. Impõe-se-nos, no entanto, o dever de zelar pela qualidade e segurança
destas árvores, no compromisso possível entre o interesse da sua preservação e minimização dos
riscos potencialmente oferecidos para bens e pessoas.

 

Não obstante o reconhecido interesse de preservação sobre este arvoredo, esclarece-se que sobre
ele não se aplica qualquer carácter de protecção especial.  Não se trata, na verdade, de espécies
protegidas por lei,  bem como de exemplares classificados como de interesse especial,  pela agora
Autoridade Florestal Nacional.

 

Da condição fitossanitária2.

 

Desde  a  data  do  primeiro  inventário  (2001)  destes  alinhamentos  de  plátanos  encontram-se
identificados  alguns  exemplares  com  sinais  de  fragilidade  fitossanitária  e,  consequentemente,
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mecânica. Falamos, principalmente, de algumas situações de extensos cancros activos,  facilmente
visíveis no tronco e/ou zona de inserção de ramos principais.

 

Estes cancros decorrem da actividade conjunta de vários factores bióticos, com especial destaque a
acção fúngica (ao que tudo indica, do género Phellinus). Parecendo se ter iniciado através de feridas
das árvores, estes fungos vão progredindo para o interior dos tecidos da área afectada, produzindo
toxinas e tiloses nos vasos e causando, consequentemente, sérias e preocupantes falhas mecânicas
do lenho.

 

Tal consciência conduziu, desde então, à necessidade de se definir critérios de actuação sobre estas
árvores, obrigatoriamente cautelosos e ponderados. Na verdade as características de bloco denso
destes alinhamentos, desde cedo nos mostraram que qualquer abertura de clareiras, resultantes do
abate  de  árvores,  acresceria  significativamente  o  risco  de  canalização  de  vento  com  potencial
agravamento da sua intensidade. A verificar-se, esta alteração da permeabilidade do espaço à entrada
e  força  do  vento  assumirá  efeitos  extremamente  indesejáveis  sobre  a  estabilidade  dos  restantes
elementos do bloco arbóreo.

 

Por essa razão, nos últimos anos temos vindo a levar a cabo algumas intervenções nestes plátanos,
passando pela poda de segurança, equilíbrio e, principalmente, redução das copas potencialmente
mais preocupantes. Aguardava-se, assim, a estabilização dos índices de risco no seu mínimo, a partir
da  qual  poderíamos  iniciar  o  processo  de  substituição  lenta  e  progressiva  dos  exemplares
fitossanitariamente mais débeis.

 

Não obstante o reconhecimento da condição potencialmente mais frágil de alguns dos plátanos aqui
em referência, tem vindo a ser entendimento destes serviços que as intervenções a assumir nesses
exemplares deverão sempre atender, para a par, quer à sua capacidade de permanência, segura, no
local como aos cuidados que se nos impõem sobre a indesejável abertura de clareiras de instabilidade
no bloco

 

Das reconhecidas necessidades de actuação3.

 

O  processo  de  monitorização  do  arvoredo  municipal,  quando  aplicado  aos  exemplares  aqui  em
análise, destaca algumas necessidades de actuação que deverão passar, antes de mais,  por uma
nova  intervenção  de  poda  de  segurança  e  redução  das  copas  em  estabilização,  a  acontecer
desejavelmente até ao final do ano em curso. A par do aqui referido encontram-se ainda sinalizados 5
exemplares com maior necessidade de substituição sendo que, tal como já se referiu anteriormente,
essa deverá acontecer faseadamente, num prazo de 2 a 4 anos.
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Independentemente do exposto e como se pensa ser de conhecimento geral, a 16 de Fevereiro de
2011, a nossa cidade foi alvo de vários acidentes relacionados com queda de árvores. Infelizmente,
essa realidade acabou por afectar também o arvoredo do jardim Arca D’Água, onde a quebra de um
grande plátano, sobre o seu adjacente, levou à queda de grande parte de ambas as copas sobre a via
pública, com importantes danos materiais.

 

Dado o grau de estrago destas árvores vimo-nos obrigados a abater o que delas ainda restava no
local, tendo alargado a intervenção a um terceiro plátano, disposto no lado oposto à ocorrência, que
mostrava sinais de grande preocupação para a segurança de pessoas e bens envolventes (grande e
extenso cancro na zona de inserção dos ramos principais, com agravamento da inclinação do maior
corpo de copa).

 

Mais se informa que os trabalhos de abate destes 3 plátanos aconteceram nos passados dias 17 e 18
de Fevereiro.

 

Contando ter esclarecido da melhor forma às questões colocadas, despedimo-nos com os melhores
cumprimentos,

 

A Chefe de Divisão Municipal de Jardins

 

Cristina Azurara, Eng.ª
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