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O presente trabalho tem como meta dar continuidade ao plantio de mudas de
árvores em calçadas da cidade de Ouro Branco/MG, entregar mudas a
da cidade para eles plantarem em outros locais e acompanhar o
árvores que foram plantadas nas calçad
mudas que estão sendo plantadas em 2019, em parceria com o
de Floresta e a Prefeitura Municipal. A arborização urbana é de
para a qualidade ambiental dos logradouros públicos, pois
melhora a qualidade do ar, do clima, promove a
as condições de vida dos membros da
As mudas que vêm sendo plantadas
viveiro da prefeitura e pelo Instituto
Mata Atlântica, contribuindo assim
Ouro Branco, e que foi retirada
programa possibilitará também
quem vem sendo realizadas
professores das escolas dos bairros
avance e, ainda, que seja ampliado a div
comunidades, estreitando os laços entre alunos, comunidade e Universidade.
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trabalho tem como meta dar continuidade ao plantio de mudas de
árvores em calçadas da cidade de Ouro Branco/MG, entregar mudas a
da cidade para eles plantarem em outros locais e acompanhar o 
árvores que foram plantadas nas calçadas nos anos de 2016, 2017, 2018 e das 
mudas que estão sendo plantadas em 2019, em parceria com o Instituto Estadual 
de Floresta e a Prefeitura Municipal. A arborização urbana é de grande importância 
para a qualidade ambiental dos logradouros públicos, pois embeleza a paisagem, 
melhora a qualidade do ar, do clima, promove a biodiversidade e, em suma, melhora 
as condições de vida dos membros da comunidade de todas as camadas sociais. 
As mudas que vêm sendo plantadas nos bairros de Ouro Branco são cedidas pelo
viveiro da prefeitura e pelo Instituto Estadual de Florestas e pertencem ao Bioma 
Mata Atlântica, contribuindo assim para o resgate da vegetação que era típica de 
Ouro Branco, e que foi retirada com o crescimento da cidade. A continuidade do 

ibilitará também que as atividades de conscientização ambiental, 
quem vem sendo realizadas hoje e que conta com o apoio dos gestores e 
professores das escolas dos bairros onde vem sendo efetuado o plantio de árvores 

ampliado a divulgação da existência da Universidade nas 
estreitando os laços entre alunos, comunidade e Universidade.

Arborização de ruas de bairros na cidade de Ouro Branco – 

Departamento de Tecnologia e Eng. Civil, Computação e 

trabalho tem como meta dar continuidade ao plantio de mudas de 
árvores em calçadas da cidade de Ouro Branco/MG, entregar mudas a moradores 

 crescimento das 
2017, 2018 e das 
Instituto Estadual 

grande importância 
embeleza a paisagem, 

biodiversidade e, em suma, melhora 
comunidade de todas as camadas sociais. 

nos bairros de Ouro Branco são cedidas pelo 
Estadual de Florestas e pertencem ao Bioma 

para o resgate da vegetação que era típica de 
com o crescimento da cidade. A continuidade do 
que as atividades de conscientização ambiental, 

hoje e que conta com o apoio dos gestores e 
onde vem sendo efetuado o plantio de árvores 

ulgação da existência da Universidade nas 
estreitando os laços entre alunos, comunidade e Universidade.  


