
* É possível denunciar maus-tratos a
árvores à prefeitura (3396-3285 ou
respeiteasarvores@prefeitura.sp.gov.br)

* Após retirar os objetos, procure a
subprefeitura da região para que ela trate
dos ferimentos da árvore

Fontes:GregórioCeccantini, professordebotânicadaUSP,
e Ricardo Cardim, fundador da Associação dos Amigos
das Árvores de São Paulo emestrando em botânica.

A oxidação dos
metais do prego
pode favorecer o

ataque de insetos ou
“envenenar” a árvore,

que podemorrer

Arames e cordas sintéticas enroladas
podem “estrangular” o crescimento
da árvore, além de se tornarem focos
de podridão e infecção. Tudo isso
pode levar àmorte da planta

Verde ameaçado
Por que pregar e pendurar objetos prejudica a árvore

O buraco que se forma
ao bater um prego vira
porta de entrada para
micro-organismos como
fungos, bactérias e
vírus. Com o tempo, se
houver apodrecimento,
a árvore pode até cair

Luzesmuito fortes
podem aquecer o
tronco, ressecando
folhas e galhos

Luminárias e objetos pendurados
podem exercer carga excessiva
e, em alguns casos, levar à ruptura
de galhos ou da própria árvore

Outro lado
Osdonos ougerentes dos estabe-

lecimentos citados na reportagem
disseramquenão sabiamque aprá-
tica éproibida. “Nossa ideia édefen-
der o meio ambiente. Quando che-
gamos, a árvore estava ruinzinha,
a gente cuidou. Se [pregar coisas]
prejudica, vou tirar”, diz Marcelo
Prota, gerente da Fração da Pizza.

A gerência do La Tambouille se

comprometeu a retirar os objetos “o
mais breve possível” e afirmou que
preservaomeioambiente, tendoado-
tadoumapraçaao ladodorestauran-
te.AL’Oeilafirmaquehaviacontrata-
doumagrônomopara tiraroscupins
da árvore em frente e que vai tirar
os refletores. Mário do Nascimento,
gerente do Tribunal, e Flávio San-
tos, sócio do Empanadas, também
disseram que retirarão os objetos.┆
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“Não é bater um
prego hoje que haverá

queda [da árvore]
amanhã. Mas, com

dois ou três anos, isso
pode acontecer”

GREGÓRIO CECCANTINI, professor da USP


