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Grande parte da população mundial vive hoje em cidades, com acesso contínuo a serviços 
públicos essenciais, fundamentais para o conforto e a qualidade de vida das pessoas. Em um 
mundo globalizado e altamente competitivo, a disponibilidade de serviços com a qualidade 
necessária passa a representar um diferencial estratégico e de desenvolvimento.Em vista disso, o 
objetivo do projeto FLORA URBANA o ponto de partida foi o entendimento dos processos 
envolvidos na gestão de atividades ligadas à arborização de uma cidade, considerada através de 
seus dois componentes principais: as áreas verdes – distribuídas no espaço urbano como parques, 
praças e jardins – e a arborização viária, composta pelas árvores plantadas nas calçadas das ruas 
da cidade e canteiros separadores de pistas. O Horto Florestal de Bauru, como é conhecida a 
Estação Experimental de Bauru, foi criado em 1928 para ser um dos 5 distritos florestais do 
Estado de São Paulo. Durante muitas décadas produziu mudas de frutíferas e florestais para 
atender aos municípios da região. Na época do Programa de Incentivos ao Reflorestamento do 
Governo Federal forneceu mudas de Pinus e Eucaliptos para este fim. O presente projeto de 
extensão, em fase de desenvolvimento, tem como objetivo realizar adaptações, melhorias, 
revitalizações e novos projetos que visam reintegrar a área do Horto Florestal de Bauru, afim de 
melhorar aspectos ambientais, estéticos, infraestrutura, segurança, gerar educação ambiental e 
lazer promovendo impacto positivo para a  cidade de Bauru. 
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