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HÉLVIO ROMERO/AE

Vítimas de queda de
bimotor são enterradas

Túnel verde. Na Rua Antonio Batuira, no Alto de Pinheiros, zona oeste da capital paulista,
as copas das árvores se fecham acima da fiação e formam um dossel capaz de reter água
das chuvas e reduzir a temperatura; esse é o tipo de cobertura vegetal mais apropriada

MANAUS

HÉLVIO ROMERO/AE

Um forte temporal na noite de
ontem deixou um morto e cau-
sou estragos no Rio Grande do
Sul. No município Fazenda
Vila Nova, no Vale do
Taquari, um agricul-
tor de 67 anos mor-
reu na queda de um
galpão. Na região
metropolitana de
Porto Alegre, 190
mil pessoas ficaram
sem eletricidade. A
chuva, que durou aproxi-
madamente 20 minutos, derru-
bou postes e árvores sobre car-
ros e interrompeu avenidas.

AFP

ANDRE LESSA/AE

Chuva deixa um morto
e faz estragos no RS

CLIMA

Rua Boa Vista. Região central de São Paulo é a que mais
carece de vegetação. Cobertura pode reduzir temperaturas
em mais de 8˚C, segundo especialista

O navio francês Ile de Sein, que
faz parte da operação de buscas
das caixas-pretas do voo 447 da
Air France, deveria sair ainda na
noite de ontem do Porto de Da-
car, no Senegal, rumo à área on-
de foram localizados os destro-
ços do avião que caiu no Ocea-
no Atlântico em 2009. A previ-
são é que a embarcação alcance
a área de buscas amanhã ou na
segunda-feira, a 1,1 mil quilôme-
tros da costa brasileira.

Com a chegada do navio, co-
meçará uma nova etapa nas in-
vestigações sobre as causas do

acidente que matou 228 pes-
soas em 31 de maio de 2009. De
acordo com as autoridades fran-
cesas, a prioridade é a busca das
duas caixas-pretas. Não se sabe
ainda se os corpos das vítimas
poderão ser resgatados nessa
operação de buscas.

Quinta fase de buscas das caixas-pretas
do voo 447 deve começar até segunda

Situação intermediária. No Itaim, a
cobertura verde da Rua Jerônimo da
Veiga fica no meio termo

AVIAÇÃO

CONTRASTE EM CINZA E VERDE

Mergulhadores do Corpo de
Bombeiros retomaram na ma-
nhã de ontem as buscas pelo

eletricista Pedro Melo de Li-
ma, de 25 anos, que de-

sapareceu no Rio Ne-
gro. Ele caiu de uma

das balsas que pres-
tam serviços na
construção da pri-

meira ponte sobre
o rio, que vai ligar

Manaus à cidade de
Iranduba. Segundo os

bombeiros, as buscas tiveram
de parar por volta das 18 horas
por falta de visibilidade.

1.Por que faltam áreas ver-
des nas metrópoles brasi-
leiras? As cidades não
são o meio natural do

desenvolvimento de árvores.
Não é em todo lugar que há
condições de plantar árvores,
por conta do porte da árvore
em relação ao espaço físico, da
largura das calçadas, interferên-
cia das redes elétricas, e edifica-
ções construídas sem recuo.

2.A arborização urbana
consegue fazer a manu-
tenção da biodiversida-
de dentro das cidades?

Consegue se você tem áreas
com maior expressividade re-
compostas com vegetação nati-
va – parques, reservas, a chama-
da floresta urbana. Há espaços
para pássaros e até para peque-
nos mamíferos, como marsu-
piais, micos, preguiças e saguis.

3.Como a arborização
em calçadas e vias de
locomoção afeta a po-
pulação urbana? O

benefício maior é a amplitude
térmica. Há uma diferença de
temperatura de 8˚C ou mais.
As árvores podem reduzir a po-
luição atmosférica e há a bele-
za cênica. O verde é repousan-
te, tranquilizante, faz bem psi-
cologicamente ao ser humano.

Segue busca de operário
que caiu no Rio Negro

ACIDENTE

PRESIDENTE DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ARBORIZAÇÃO URBANA

Lenda do Boi Falô reúne
mais de 2 mil pessoas

Cobertura vegetal ajuda a
conter as enchentes de SP

CAMPINAS

Ernesto Batista
ESPECIAL PARA O ESTADO
SÃO LUÍS

O naufrágio de uma canoa no mu-
nicípio de Lago Verde, distante

310 km da capital, São Luís, no
Maranhão, provocou uma tragé-
dia. Seis crianças, com idade en-
tre 7 meses e 12 anos, morreram
no acidente. Todas eram da mes-
ma família, que se deslocava por
um lago do povoado Piquizeiro,
a 28 km do município de Lago
Verde.

As vítimas viajavam para Vila
São Francisco, no município de

Bacabal, em uma canoa construí-
da para transportar três pessoas,
mas que levava quatro adultos e
nove crianças a bordo.

A embarcação estava navegan-
do ao largo do povoado de Piqui-
zeiro, quando a hélice do motor
da canoa quebrou e o barco girou
no meio do lago, ficando à deriva
na correnteza, até virar. Entre to-
das as pessoas a bordo, apenas

um dos adultos sabia nadar.
O resgate das vítimas e dos cor-

pos das seis crianças mortas foi
feito por populares porque as
equipes de resgate só chegaram
ao local cerca de uma hora após a
canoa virar. A PM e o Corpo de
Bombeiros finalizaram as opera-
ções de busca. “Muitos pegaram
suas canoas para ajudar a famí-
lia”, observou o soldado da PM

Antônio Silva Cajado.
No naufrágio morreram os ir-

mãos Elaine Martins Ribeiro, de
7 meses; Wesley, de 2 anos, e Eris-
van, de 4, além dos primos Fran-
ciel Martins Lima, de 8 anos; An-
dressa, de 11; e Ronilson, de 12. A
mãe das três crianças menores,
Deusilene Martins da Silva, de 24
anos, também estava a bordo,
mas sobreviveu ao acidente.

Naufrágio no Maranhão mata 6 crianças da mesma família

LÁ TEM...

José Ricardo Martins da Silva,

Os corpos do dono da empresa
de táxi aéreo Amazonaves, Antô-
nio Picão Neto, de 50 anos, de
sua mulher Luciana, de 42, e do
filho Matheus, de 12, foram en-
terrados ontem em Boa Vista
(RR). A família morreu na que-
da de um bimotor em Manaus
anteontem. Os corpos das ou-
tras vítimas foram encaminha-
dos para suas cidades. O piloto,
Waldeir Alves, será enterrado
em Minas Gerais; os passagei-
ros Janilsa Nascimento e Mag-
no Souza seguiram para Santa-
rém; outra vítima, Kelly dos San-
tos, será enterrada em Manaus.

30
METROS É A

PROFUNDIDADE
DO RIO NEGRO
NA ÁREA DO

ACIDENTE

Mais de 2 mil pessoas participa-
ram da Festa do Boi Falô, on-
tem, no distrito de Barão Geral-
do, em Campinas. A reunião
celebra a lenda de que, em 1888,
um boi que estava sendo levado
por um escravo para arar um
campo havia reclamado que
não trabalharia na Sexta-Feira
Santa. Há 16 anos a celebração
faz parte do calendário oficial.
Voluntários servem gratuita-
mente um prato com macarro-
nada e sardinha e, em um palco
improvisado, há apresentações
de grupos de dança folclórica,
música sertaneja e fanfarra.

TRÊS PERGUNTAS PARA...

Plantio
cresceu,
mas centro
é carente
SP ganhou 541 mil árvores em 2010, mas
maioria da vegetação está nas extremidades

● Boston (EUA)
Corredores verdes para reduzir a
poluição surgiram no século 19.

● Stuttgart (Alemanha)
Plano semelhante foi criado por
causa da industrialização.

● Lisboa (Portugal)
A capital portuguesa tem aveni-

das com parques lineares.

● Maringá (PR)
Planos diretores previam expan-
são com plantio de árvores.

● Porto Alegre (RS)
Tipuanas da década de 1930, ja-
carandás e epífetas integram o
patrimônio natural e ecológico.

Com o Programa de Arborização
Urbana, lançado em 2005, a Pre-
feitura de São Paulo tomou o tra-
balho de contratação de equipes
de plantio e recuperação, antes
de responsabilidade das subpre-
feituras. Desde então, segundo a
Secretaria do Verde e do Meio
Ambiente, o plantio passou de
38.855 árvores em 2005 para
541.043 no ano passado. Mas os
especialistas alertam que não
basta plantar aleatoriamente: é
preciso um plano que privilegie
a mancha urbana e ligue áreas re-
manescentes de mata nativa.

Para Cecília Herzog, presiden-
te do Instituto de Pesquisas em
Infraestrutura Verde e Ecologia
Urbana (Inverde), é essencial
um manejo preventivo contra a
desarborização. “Tem de existir
um plano de substituição das ár-
vores. Se numa rua elas estão
prestes a morrer, deve-se procu-
rar outros pontos de plantio pa-
ra novas árvores.”

“Parece que fazer avenidas e
piscinões é sempre mais impor-
tante. A vegetação é tão impor-
tante quanto”, diz Paulo Pellegri-
no, do Lab-Verde da USP. “A ci-
dade perdeu vegetação. As árvo-
res foram substituídas por espé-
cies de pequeno porte.”

O presidente da Sociedade
Brasileira de Arborização Urba-

na (SBAU), José Ricardo Mar-
tins da Silva, diz que as prefeitu-
ras têm de manter um corpo téc-
nico preparado para manter as
árvores urbanas, com podas fre-
quentes. É um custo alto, mas
“um investimento positivo.”

Mapa. Segundo o Atlas Ambien-
tal de São Paulo, de 2002, 48% da
área da cidade é “carente em ar-
borização e áreas verdes”. A Se-
cretaria do Verde e do Meio Am-
biente afirma que 40% do territó-
rio de São Paulo é coberto por
vegetação. No entanto, grande
parte está nos extremos do muni-
cípio, como em Parelheiros e
Marsilac, na zona sul, e na Serra

da Cantareira, na zona norte. Pa-
ra os especialistas, o ideal seria
que 30% da malha urbana tivesse
cobertura de copas de árvores.

A secretaria informa que criou
um grupo de trabalho para análi-
se, estudo e a criação do progra-
ma de arborização dos corredo-
res de veículos, para diminuir a
poluição sonora. Nos distritos
Sé e República está em andamen-
to um levantamento do equipa-
mento viário, parte do Programa
de Reabilitação da Área Central
da Cidade (Procentro). As vias
que forem identificadas como
mais carentes de cobertura vege-
tal vão entrar no Plano de Arbori-
zação Urbana. / FELIPE FRAZÃO

O relatório final da pesquisa da
USP conclui que a quantidade de
árvores influencia nas condi-
ções climáticas dos bairros, co-
mo o conforto térmico propor-
cionado pelas copas e a umidade
do ar. “Há funções estéticas, re-
creativas e ecológicas, como o au-
mento da permeabilidade do so-

lo, que reduz os pontos de alaga-
mento”, diz a autora Juliana
Amorim.

O professor Paulo Pellegrino,
do Lab-Verde da USP, relata que
as copas de árvores altas se jun-
tam acima da fiação elétrica e for-
mam um dossel, capaz de reter
água e retardar o impacto da chu-

va no chão, além de amenizar as
temperaturas sob a sombra.
“Trata-se de uma cobertura vege-
tal importantíssima e muito viá-
vel, porque o espaço aéreo está
ocioso. Qualquer coisa que aju-
de a cidade a suportar as chuvas
é muito útil.”

“A árvore só atinge o potencial
máximo de drenagem pelo tron-
co e raízes se não estiver num
canteiro fechado com cimento
até a base. E o solo precisa ser
permeável”, afirma a paisagista
Cecília Herzog, do Inverde. / F.F.
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 23 abr. 2011, Metrópole, p. C3




