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Universitários catalogam árvores locais
Projeto de extensão batizado de Flora Urbana existe desde 2016 com objetivo de cuidar e identificar espécies presentes no espaço urbano

Estudantes 
focam árvores 
da cidade para 
identificar 
características e 
traçar cuidados

Um projeto de exten-
são universitária 
batizado de Flora 

Urbana vem realizando 
análises, identificando e 
cuidando de todos os tipos 
de árvores do espaço urba-
no de Bauru em parceria 
com o grupo de estudos 
Núcleo de Estudos e Pes-
quisas em Geotecnologias 
(NEPGeo). 

Para isso, a ação envol-
ve cursos de engenharia 
ambiental e sanitária, enge-
nharia agronômica, arquite-
tura e urbanismo, ciências 
biológicas e o programa de 
mestrado em ciência e tec-
nologia ambiental.

De acordo com o pro-
fessor Anderson Sartori, 
coordenador do projeto e 
do grupo de pesquisa, os 
estudantes realizam um 
georreferenciamento das 
árvores em alguns aspec-
tos, como: localização, 
identificação da espécie, 
caracterização biológica, 
entre outros.

São avaliadas também 
as podas, reparo de danos, 
controle de pragas, am-
pliação de canteiros, além 
de recomendação de ações 
como limpeza, substitui-
ção e remoção de indiví-
duos arbóreos mortos ou 
em condições conflitantes 
de perigo.

“A arborização urbana 
é um patrimônio que deve 
ser conhecido e conservado 
para as futuras gerações, 
pois traz muitos benefícios 

ao homem, como propor-
cionar um melhor efeito 
estético, sombra para os 
pedestres e veículos, pro-
teger e direcionar o vento, 
amortecer o som, amenizar 
a poluição sonora, melho-
rar a qualidade do ar e pre-
servar a fauna”, completa o 
professor.

No ano passado, quan-
do o projeto 
foi criado no 
âmbito da 
Universida-
de do Sagra-
do Coração 
(USC), as 
ações foram 
r e a l i z a d a s 
no Jardim 
Pagani e be-
n e f i c i a r a m 
mais de mil 
pessoas, com 
a cataloga-
ção de 525 
árvores, in-
forma a as-
sessoria da 
instituição.

ASPECTOS
Localização, 

identificação da espécie 
e caracterização 

biológica são alguns 
deles levados em conta 

para a realização 
do trabalho

Bauru registra menor 
temperatura do ano

A menor temperatura 
do ano até agora foi 
registrada ontem em 

Bauru. Por volta das 5h40, 

a estação automática do 
Centro de Meteorologia 
de Bauru (IPMet) marcou 
12,1 graus. Durante o dia, 
a temperatura chegou a 25 
graus, ou seja, mesmo com 
sol o clima seguiu ameno. 
Antes, as menores marcas 
neste ano aconteceram 
também em abril. No dia 
1º, os termômetros regis-
traram 14 graus, e anteon-
tem foi a 14,1 graus.

Para hoje e amanhã, a 

previsão é de tempo ame-
no novamente. Neste do-
mingo, a temperatura va-
ria entre 16 e 28 graus, 
com predomínio de sol, e 
na segunda-feira, feriado 
do Dia do Trabalho (1º 
de maio), os termômetros 
ficam entre 17 e 27 graus 
em Bauru. Entre segun-
da e terça-feira, aumenta 
a possibilidade de chuva, 
de acordo com o IPMet/
CPTEC.
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IPMet confirmou 
a marca no final 
da madrugada de 
ontem; previsão é 
de tempo ameno

Acima, 
conhecida 
Copaíba da 
avenida Getúlio 
Vargas; ao lado, 
Anderson Sartori
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