SIDI

NOTA À IMPRENSA

Corte de palmeiras na Avenida Vasco da Gama
devido à praga do escaravelho vermelho
A Câmara Municipal de Sines informa que, devido à praga do escaravelho vermelho
(Rhynchophorus ferrugineus - Olivier), que tem vindo a afetar vários exemplares de palmeiras
das Canárias no nosso país e no nosso concelho, deu instruções ao empreiteiro da obra da
Regeneração Urbana em curso na Avenida Vasco da Gama e falésia da cidade para o corte das
palmeiras da avenida.
O objetivo inicial da Câmara era o transplante das palmeiras da avenida noutro local, mas as
indicações recentes de um inspetor fitossanitário da Direção-Regional de Agricultura e Pescas do
Alentejo (DRAPAL) obrigaram a autarquia a optar pela solução do abate.
As palmeiras são abatidas como medida de precaução, por estarem muito próximas das plantas
doentes da falésia e, por isso, correrem o risco de já terem sido contaminadas.
Este abate, segundo as indicações do inspetor, deve ser feito até ao final de fevereiro, antes do
início da primavera, quando o inseto, capaz de voar num raio de 5km, se torna mais ativo.
Cinco palmeiras da cidade (incluindo as quatro em frente dos Paços do Concelho) encontram-se
em quarentena, estando a autarquia a estudar medidas para o seu tratamento, se tal for viável.
O combate contra a disseminação desta praga é particularmente difícil em virtude de o inseto se
desenvolver e multiplicar no interior da planta, o que lhe confere proteção contra a ação dos
inseticidas.
Caso tenha conhecimento de plantas com sintomas suspeitos ou para qualquer esclarecimento
sobre o assunto, deverá contactar os Serviços de Limpeza e Manutenção de Espaços Verdes
(Câmara Municipal de Sines, Edifício do Departamento de Obras Municipais e Serviços Urbanos
ZIL 2 – 7520 Sines, Tel. 269 630 230, fax: 269 630 239).
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