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Mas na boêmia Vila Madalena,
com sua alta concentração de bares
e restaurantes, foi possível ver mais
exemplos.Naesquinadas ruasMou-
rato Coelho eWisard, uma paineira-
rosa sofre com três refletores pendu-
rados por braçadeiras de metal. “A
cascaestáabrindo,ogalhoestáulce-
rado. Éumabsurdo”, lamentaRicar-
do Cardim, fundador da Associação
dosAmigosdasÁrvoresdeSãoPaulo.

Ao lado, umsuporte de ferro está
preso a uma figueira. “O prego está
sendo engolido pela casca. Isso tor-
na a árvore suscetível a micro-or-
ganismos. É como se a gente furas-
se um dedo: ele pode infeccionar.”

Com isso, a árvore pode atémor-
rer ou cair. “Não é bater um prego
hoje que haverá queda amanhã.
Mas, comdois ou três anos, isso po-
de acontecer”, diz Gregório Ceccan-
tini, professor de botânica na USP
(Universidade de São Paulo), que já
viu placas de lojas e estacionamen-
tos penduradas em árvores.

Aprefeituranãopermitea coloca-
çãode“adereços,enfeites,placasesi-
milaresafixadosporobjetoscomopre-
gos, grampos, arames, cintas inade-
quadas, fiosesimilares”.Amultapor
árvore é de nomínimo R$ 10mil. Se-
gundoaSecretariaMunicipal doVer-
de e doMeio Ambiente, neste ano, já
foramemitidas 107multaspormaus-
tratosàsárvores–em2009, foram261.

Parafusadas
AindanaVilaMadalena,umalfe-

neiro-do-japão, próximo ao bar Em-
panadas, está com três luminárias
fortemente parafusadas nos galhos.
Perto dali, na rua Jericó, em frente
ao bar Tribunal, umbebedouro para
passarinhospenduradonumasibipi-
runa parece muito ecológico –pena
que está afixado com um prego. Ao
lado,umapalmeiravirouparede: foi
pregada uma tomada, para que os
clientes carreguem seus celulares.

Na ruaMouratoCoelho, umame-
rindiba temmais de 15 ganchos pre-
gados em seu tronco –por eles pas-
savaum fio com luzinhas.Mário Co-
lombo, 47, proprietário da academia
em frente, diz que foi ele quemplan-
tou a árvore, há 19 anos, e que o ex-
donodobar ao ladopôs os ganchos.
Mário diz que já convenceu outros
proprietários a tirar as luzes, mas
não conseguiu nesse caso. “Ele não
se preocupava com a natureza.”

Atraído pelas lâmpadas afixa-
das por bares vizinhos, Ari de Car-
valho, dono do Sushi Bayano, gas-
tou R$ 900 em abril para parafusar
um refletor e luzes de LEDna árvore
em frente. Alertado por um mora-
dor de que aquilo fazia mal à plan-
ta, retirou tudo. “Quando soubeque
era ruim para a árvore, tirei e pus
tudo no telhado. Não ficou tão bo-
nito, mas valeu a pena.”

Câmera de segurança pregada em árvore em frente a restaurante no Itaim
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Espécies sustentam refletores,
fios e tomada na VilaMadalena


