Washingtonia
Washingtonia é um género botânico pertencente à família Arecaceae. Conta com duas
espécies: Washingtonia filifera e Washingtonia robusta.
No concelho de Loures existem vários exemplares deste género, sendo na sua grande maioria
Washingtonia robusta, que é a espécie que atinge alturas mais elevadas, de cerca de 25 m, e
que apresenta o tronco (espique), mais estreito.

Washingtonia robusta
25 m altura
25 cm diâmetro espique
Até 1m largura da folha
Palmeira-de-leque-do-méxico
Palmeira-de-saia
Origem México

Washingtonia filífera
15 m altura
1 m diâmetro espique
1 a 2m largura da folha
Palmeira-de-saia, palmeira-de-saia-dacalifórnia, palmeira-da-califórnia
Origem Califórnia

As palmeiras Washingtonia são plantas que não devem ser limpas das folhas secas pois estas
dão suporte às outras folhas. Quando as retiramos as folhas verdes vergam imediatamente
começando logo o processo de envelhecimento e morte.
Para além desta particularidade o corte das folhas tem ainda
outra implicação mais grave pois liberta odores
característicos que atraem o escaravelho das palmeiras
(Rhynchophorus ferrugineus), contribuindo para a expansão
da praga e contaminação de exemplares saudáveis. Só
devem, portanto, ser intervencionadas em situações muito
especiais e se for mesmo necessário o corte de folhas verdes,
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é preciso proteger a superfície de corte com pasta cicatrizante com ação inseticida: efetuar
cortes lisos e não lascados. É preciso então evitar todo o tipo de feridas, uma vez que as lesões
propiciam os ataques. Neste sentido a realização de cortes deve ser limitada ao período mais
frio do ano (dezembro a fevereiro).
O não cortar as folhas destas palmeiras é, portanto, uma opção de proteção dos exemplares e
não um desleixo de manutenção.
Nos exemplares que não causem problemas as folhas secas devem ficar como se podem
encontrar no seu estado selvagem, agarradas ao tronco, formando um casaco (saia) que cobre
o espique, conferindo um aspeto especial a esta palmeira.

Washingtonia filífera (wikipedia)

Washingtonia filífera - Lisboa (ISA)

Espaços Verdes – Informação sobre as palmeiras de saias
2

