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CONHEÇA OUTRAS ÁRVORES

Tania Valeria Gomes

C onhecida como a ár-
vore documentada
mais antiga de São
Paulo, a Figueira das

Lágrimas é o orgulho de Yara
Rodrigues Caldas, de 55 anos.
A árvore histórica, citada até
em livros, é uma das “vetera-
nas de guerra” que serão ho-
menageadas hoje, Dia da Árvo-
re, pela SOS Mata Atlântica
por seus serviços prestados à
população de São Paulo.

Dona Yara é a guardiã da ár-
vore desde 1974, quando se
mudou para o bairro do Saco-
mã, onde fica o exemplar. Des-
de então, cuida dela todos os
dias. “Esta figueira faz parte
da minha vida. Sempre brin-
quei em volta dela e por isso
passei a tratá-la como alguém
da família”, conta.

A Figueira das Lágrimas é
uma entre as 20 árvores, nati-
vas da Mata Atlântica, que re-
ceberão uma placa de bronze
no projeto Veteranas de Guer-
ra. No site (www.veteranasde-
guerra.org), os moradores po-
derão acompanhar o desen-
volvimento das espécies e en-
caminhar eventuais denún-
cias de agressão.

Também fazem parte da lis-

ta um chichá do Largo do Arou-
che, um cambuci de Santo Amaro
e um jatobá do Parque da Luz. A
seleção foi feita pelo botânico Ri-
cardo Cardim, que levou em con-
sideraçãoaquelas que mais preci-
sam de atenção, tanto pela idade
quanto pela raridade da espécie.

“Essas árvores são testemu-
nhas não só da história, mas da
biodiversidade ancestral paulis-
tana”, diz Cardim, que também é
o fundador da rede Árvores de
São Paulo. A copaíba, que fica na
Granja Julieta, é a mais vulnerá-
vel da lista: está em uma área par-
ticular e fica difícil acompanhar
o seu desenvolvimento.

O projeto Veteranas de Guer-
ra quer familiarizar os paulista-
nos com a biodiversidade urba-
na. “A ideia é fazer com que as
pessoas valorizem as espécies
que ocorrem nos locais onde vi-
vem”, diz Márcia Hirota, da SOS
Mata Atlântica. “Em São Paulo,
muitas vezes a população não se
dá conta de que o bioma tem
uma importância enorme para
sua qualidade de vida.”

Iuri Dantas
João Villaverde / BRASÍLIA

O Brasil pode preservar grandes
áreas de floresta e margens de
rio e, ao mesmo tempo, desen-
volver seu agronegócio. Essa é a
avaliação do cingalês Mohan
Munasinghe, vice-presidente do
Painel Intergovernamental so-
bre Mudanças Climáticas
(IPCC) e covencedor do Prêmio
Nobel da Paz em 2007 (com o
ex-vice-presidente dos EUA Al
Gore). Ele esteve ontem em Bra-
sília para uma conferência inter-
nacional de sustentabilidade.
Ele critica a visão radical, “preto
ou branco”, dos ruralistas brasi-
leiros no debate do Código Flo-
restal, mas elogia a participação
social na política de tratamento

dos resíduos sólidos.
Para Munasinghe, a persisten-

te crise econômica mundial
tem levado os países para perto
de um “precipício ambiental”.
Esse cenário, porém, permite
também a emergência de novos
métodos de consumo e costu-
mes. Leia abaixo os principais
trechos da entrevista:

● A crise econômica mundial de-
primiu o consumo das famílias.
Isso pode facilitar uma mudança
nos hábitos dos consumidores?
Claro, afinal, estamos chegan-
do perto do precipício. As pes-
soas mais espertas já percebe-
ram que vamos cair no penhas-
co, e talvez a crise financeira
mundial tenha sido o início des-
se problema. Temos energia pa-
ra fazer as correções. O proble-
ma é que, ao mesmo tempo, as
forças do establishment, que
normalmente estão nos gover-
nos e nas grandes companhias,
não querem essa mudança. A
questão é: vamos mudar antes
de cair do penhasco ou vamos
cair, 10 milhões de pessoas vão
morrer e então vamos mudar?
A mudança virá. Mas não acredi-
to que os líderes mundiais vão
tomar essas decisões, estão
olhando para o curto prazo, pa-
ra a próxima eleição.

● Os partidos verdes vêm tentan-
do mudar isso, mas, quando che-
gam ao poder, repetem as práti-
cas convencionais. Como o sr. vê
essa questão?
Mudar a cara da política é im-
portante, mas o que temos vis-
to é que os partidos verdes têm
um apelo limitado, da ordem de
10%, 15% do eleitorado, ou seja,
fazem sucesso com um nicho,
mas nunca chegam ao poder. E,
quando fazem parte de uma coa-
lizão, os outros partidos trans-
formam o verde em marrom. Is-
so não significa, no entanto,
que devemos suspender o
apoio aos políticos verdes. A
chave está nos movimentos so-
ciais. Devemos encorajar os em-
presários a andar numa direção
mais responsável, não apenas o
sistema político. Temos de con-
vencer as pessoas que isso não
é um sacrifício.

● Nas conferências de clima, os
emergentes tentam convencer e
os mais ricos hesitam em assu-
mir compromissos porque que-
rem construir suas indústrias...
É uma questão complexa. Há
dois casos relevantes de polui-
ção: a local – não há dúvida de
que nenhum país deve poluir,
porque seus cidadãos vão so-
frer – e a global – os gases de

efeito estufa e dióxido de car-
bono, em que os emergentes
têm a posição certa. Eles di-
zem: 80% dos gases liberados
foram resultado de políticas
dos países ricos e agora eles
precisam fazer mais para resol-
ver. É tolo para um político de-
fender que vai poluir porque
os outros o fizeram. A solução
é aprendermos com a experiên-
cia dos ricos.

● É factível avançar sem reduzir
a dependência de combustíveis
fósseis?
Há sempre a questão do custo.
Há energia suficiente do Sol pa-
ra suprir nossa demanda por
500 anos, mas a que preço? Um
é o custo econômico, para cons-
truir os equipamentos, o que é
muito caro. Mas há também os
custos sociais e ambientais, que
ignoramos por muitos anos.

Operações como a exploração
de petróleo em águas profun-
das, o óleo de xisto nos EUA, pe-
tróleo e gás no Ártico, todas
elas têm custos ambientais altís-
simos. Se incluirmos esse risco
ambiental ou se fizermos essas
atividades com salvaguardas, va-
mos descobrir que o custo é
muito mais alto. E há o custo so-
cial. Se deixar tudo em questão
de tecnologia, vão justificar os
combustíveis fósseis para man-
ter as empresas de petróleo.

● O Brasil deveria adotar salva-
guardas e tornar o petróleo do
pré-sal mais caro, por exemplo?
Não posso dizer nada específico
sobre o Brasil, mas minha im-
pressão é de que é bom para
qualquer companhia de petró-
leo diversificar. Se só investe em
exploração em detrimento do
meio ambiente, não dura muito.
Veja o Golfo do México: não fize-
ram direito e tiveram de gastar
bilhões em indenização. Vale
mais investir em preservação pa-
ra evitar gastos maiores depois.

● Como o sr. vê a política brasilei-
ra de resíduos sólidos?
Percebo que a participação so-
cial no processo é maior. A
maioria das iniciativas para li-
dar com resíduos sólidos no
contexto urbano, nos países de-
senvolvidos, tem se baseado
em tecnologias para tratar os re-
síduos. Mas precisa envolver as
pessoas, porque não é apenas li-
dar com o volume de lixo, mas
talvez reduzir a quantidade.

● A questão ambiental tem aten-
ção pontual no Brasil, nas con-
cessões de logística, Belo Monte

e outros, mas não faz parte de
uma agenda permanente. Como
resolver esse problema?
Isso é um problema mundial.
Vocês têm pessoas como Chico
Mendes, como os irmãos Villas-
Boas, que podem inspirar os
mais jovens. Não quero fazer
previsões, mas acho que o Bra-
sil é o país onde há mais espe-
rança, onde a mudança será fei-
ta antes de cair no penhasco.
Você pode integrar sustentabili-
dade em todos os aspectos, de
forma muito prática, não é algo
que você acrescenta depois. Po-
de ser feito em toda parte, na
energia, no agricultura.

● Mas os ruralistas não veem as
exigências ambientais como um
benefício, mas como custo, espe-
cialmente na recomposição de
áreas desmatadas.
No mundo, a falta de água e a
degradação da terra estão liga-
das à crise de alimentos. O Bra-
sil tem sorte porque possui
mais recursos, mas se vocês des-
perdiçarem água e terra tam-
bém vão ficar sem esses recur-
sos. Sabemos cientificamente
que podemos gerenciar os re-
cursos florestais sem abrir mão
de produção agrícola ou qual-
quer outra forma de exploração
econômica. Há algumas áreas
de floresta nas quais é preciso
preservar, como margens de
rio, e há outras que podem ter
uso sustentável. Esses tipos de
gerenciamento florestal estão
bem desenvolvidos, não há
mais desculpa por não usar.
Não é preto e branco, como se
você não interromper o desma-
te não haverá comida. Isso não
existe.

Ig Nobel premia
pesquisas bizarras

Plano terá de
justificar negativa

● Figueira das Lágrimas
Est. das Lágrimas, entre 515 e 530

● Chichá do Largo
do Arouche
Largo do Arouche

● Ceboleiro do Viveiro
Manequinho Lopes
Av. República do Líbano, portão 7

● Figueiras da Casa
do Caxingui
Praça Ênio Barbato I, s/n

● Jequitibá-rosa da Praça
Coronel Fernando Prestes
Praça Coronel Fernando
Prestes, na Luz

● Copaíba na Granja Julieta
Rua Inácio Borba, 286

● Cambuci de Santo Amaro
Praça Salim Farah Maluf

● Canelas da Praça Buenos
Aires
Av. Angélica, s/n (altura do nº

1.500 da Av. Higienópolis)

● Jatobá do Parque da Luz
Parque da Luz

● Jequitibá-branco
do Trianon
Rua Peixoto Gomide, 949, e
Parque da Previdência

● Paineira da Biblioteca
Mário de Andrade
Praça Dom José Gaspar, esquina
com a Rua da Consolação

● Figueira do Piques
Largo da Memória

● Palmiteiros do Jardim
Botânico
Avenida Miguel Estéfano,
3.031

● Araucárias da Serra
da Cantareira
Rua do Horto, 1799

● Cedro do Butantã
Avenida Vital Brasil, 1.500
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‘Brasil é o país onde
há mais esperança’

NILTON FUKUDA/AE

Online. Veja imagens de
outras árvores

www.estadao.com.br/e/arvore

ENTREVISTA
DIDA SAMPAIO/AE

ONG PRESTA
HOMENAGEM
A ÁRVORES
DA CIDADE
SOS Mata Atlântica reconhece a importância
de 20 exemplares espalhados por São Paulo

Cumplicidade. Yara e sua figueira, no bairro do Sacomã: ‘Ela faz parte da minha vida. Sempre brinquei em volta dela’

Mohan Munasinghe, Prêmio Nobel da Paz em 2007

Munasinghe. População
deve reduzir geração de lixo

Dia da Árvore

CHICAGO

Psicólogos que descobriram que
inclinar a cabeça para a esquerda
faz a Torre Eiffel parecer menor,
neurocientistas que encontra-

ram atividade cerebral em um
salmão morto e biólogos que des-
cobriram que chimpanzés reco-
nhecem colegas por fotos de

suas nádegas estão entre os ven-
cedores do prêmio Ig Nobel, da
Universidade Harvard, para pes-
quisas engraçadas. / REUTERS

Para Munasinghe,
Brasil tem chances
de mudar agenda
ambiental antes de
‘cair no penhasco’

Mariana Lenharo

Nova norma da Agência Nacio-
nal de Saúde Suplementar
(ANS) propõe que, quando uma
operadora de saúde se negar a

autorizar um procedimento mé-
dico, ela terá prazo de até 48 ho-
ras para justificar a decisão deta-
lhadamente, apontando a cláusu-
la contratual em que se baseia a
negativa. Se o cliente pedir, a jus-
tificativa deve vir também por
escrito, via e-mail ou correio. O
descumprimento da regra pode
custar uma multa de R$ 30 mil
para a operadora.

Essa proposta entra em
consulta pública na próxima
quinta-feira, dia 27: durante
30 dias, qualquer pessoa pode-
rá acessar o site da ANS e apre-
sentar críticas ou sugestões
de mudança relativas ao te-
ma. Ao final do prazo, a equi-
pe técnica avaliará os comen-
tários e redigirá o texto final
da resolução.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 21 set. 2012, Primeiro Caderno, p. A24.




