
21IC601
2.0
24.0

AgoraS.PAULO
Domingo, 21/09/2008A-6 QUASE PRIMAVERA

Al
m

ei
d

a
Ro

ch
a/

Fo
lh

a
Im

ag
em

Capital deve voltar a
ter chuva fraca hoje

DA PREFEITURA A chuva fraca que atingiu São
Paulo na tarde de ontem deve
continuar hoje. Segundo o
Inmet (Instituto Nacional de
Meteorologia), o dia deve ser
nublado e chuvoso, com
temperatura entre 15˚C e
22˚C. Amanhã, às 12h44, a
primavera deve chegar com
tempo nublado, mas sem
chuva. Trata-se de uma
estação de transição, que faz a
passagem do período mais frio
e seco do ano (inverno) para o
mais quente e úmido (verão).
Na primavera os dias têm mais
horas de sol e, com isso,
temperaturas mais altas.

Mesmo assim, é comum que
haja frio e mudanças bruscas
de temperatura. Segundo o
Inmet, a estação terá pancadas
de chuva no final da tarde ou
da noite devido ao aumento
do calor e da umidade. Esses
eventos podem gerar
temporais com raios, rajadas
de vento e até queda de
granizo. A previsão é que haja
dias seguidos de tempo
nublado, com chuva e
temperaturas amenas. A culpa
é da ZCAS (Zona de
Convergência do Atlântico Sul),
faixa de nuvens que vai do
Sudeste até a Amazônia. (LSa)

Todo ano, concurso
premia melhores fotos
Desde 2005 a prefeitura da
capital promove o concurso de
fotografias “Árvores de São
Paulo”. Neste ano, seis fotos
foram premiadas: três na
categoria “beleza” e três na
categoria “relevância”. “O
objetivo é criar a cultura de
acolhimento das árvores.
Muitas vezes, elas são vistas

como estorvo”, diz o secretário
municipal do Verde e do Meio
Ambiente, Eduardo Jorge.
Neste ano foram inscritas mais
de mil fotografias. As melhores
rendem um curso de fotografia
ou meio ambiente no Senac,
uma máquina fotográfica
digital e um livro de fotogra-
fias. (JT) Pedestres andam no viaduto do Chá em meio à chuva

ÁrvoresÁrvores raras vivem
em meio ao concreto de SP

NO DIA DA ÁRVORE,
CONFIRA ESPÉCIES QUE
SÃO A CARA DA CIDADE.
DAS CENTENÁRIAS ÀS
NOVATAS, TODAS SE
ADAPTARAM AO CAOS

Mesmo em meio a tanto ci-
mento, quem olha com cui-
dado para as ruas da capital
pode encontrar árvores raras.
Em uma movimentada aveni-
da 23 de Maio, por exemplo,
um jacarandá mimoso exibe
suas flores lilases sem ligar
para o trânsito. Em plena
avenida Paulista, sibipirunas
continuam crescendo sem se
importar com o caos ao redor.

Como hoje é Dia da Árvore e
primavera começa amanhã,
às 12h44, o Agora percorreu a
cidade em busca das espécies
que são a cara de São Paulo
—algumas delas habitam a
metrópole há mais de cem
anos (veja quadro). Os exem-
plares mais belos não se res-
tringem aos parques. Também
estão nas grandes avenidas e
nas ruas de áreas residenciais
de pouco movimento.

Segundo Ricardo Henrique
Cardim, presidente da Asso-
ciação dos Amigos das Árvores
de São Paulo e mestrando em
botânica na USP (Universidade
de São Paulo), a situação das
árvores da capital está longe
da ideal, mas tem melhorado.
“Nos últimos anos vemos me-
nos casos de vandalismo, es-
pecialmente contra mudas.”
Ainda assim, a questão da ar-
borização na cidade está 50
anos atrasada, diz ele.

Não há nenhum levanta-
mento preciso sobre a quanti-
dade ou a distribuição de ár-
vores por espécie na cidade.
Por isso, segundo Cardim, as
tentativas de arborização são
aleatórias na capital. “As pes-
soas acham que é só plantar
qualquer árvore e pronto. Mas
há espécies que prejudicam a
flora local, já que são de outros
ecossistemas.”

Novatas e veteranas
O secretário municipal do

Verde e do Meio Ambiente,
Eduardo Jorge, afirma que
mais de 480 mil mudas já fo-
ram plantadas na cidade des-
de 2005. Até o final do ano
ele pretende chegar a 600
mil. “Mas não basta plantar
novas árvores, temos que cui-
dar das mais antigas.”

Segundo ele, quatro equi-
pes cuidam da manutenção e
preservação das árvores anti-
gas na cidade. O secretário
afirma que a fiscalização das
podas drásticas —aquelas que
prejudicam a planta— melho-
rou e quem for flagrado pode
receber multa de até R$ 10
mil por árvore. (Jéssika Torrezan)


