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F undado no início do ano 
de 2014 em Bauru SP (350 
km da capital do estado), 

o projeto é totalmente inde-
pendente, conta com alguns 
apoiadores mas até então fi-
nanciado integralmente por 
seus membros, e tem como 
objetivo principal incentivar e 
facilitar o plantio de árvores 
frutíferas pelas cidades respei-
tando as características especí-
ficas de cada formação vegetal, 
reduzindo assim o calor para 
as pessoas com mais sombras, 
proporcionando melhor quali-
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dade de vida no espaço urbano 
coletivo, ampliando a oferta de 
frutas regionais e colaborando 
para o desenvolvimento de um 
meio ambiente que favoreça o 
incremento de espécies de aves 
no contexto urbano. "Quere-
mos inspirar indivíduos e grupos 
de pessoas a plantarem árvores 
em suas cidades. Os resultados 
já alcançados estão além das 
nossas expectativas iniciais, e 
estamos neste momento traba-
lhando duro, para no futuro ser-
mos capazes de além de incenti-
var conseguir também financiar 
plantios de mudas frutíferas por 
todo o país" , comenta Miguel 

Axcar, fundador do projeto.
A iniciativa começou com os 

irmãos Miguel Axcar e Khalil Ax-
car, com seus carros de passeio 
cheios de ferramentas e mudas 
de árvores frutíferas, dirigindo 
pela cidade de Bauru- SP procu-
rando espaços onde faltavam 
árvores: encontraram muitos, 
e o projeto cresce rapidamente 
desde então. Atualmente a es-
trutura já é bem melhor, conta 
com o apoio do Instituto Soma, 
da Prefeitura Municipal de Bau-
ru e outros pequenos apoiado-
res empresariais para servirem 
um lanche aos plantadores de 
árvores. Também conta com 
numerosos apoiadores, um his-
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BAURU

Projeto de arborização urbana fundado em 
Bauru-SP conta com numerosos apoiadores, 
um histórico de centenas de mudas já 
plantadas, ações e plantios coletivos já 
realizadas em outras cidades, centenas de 
apoiadores nas redes sociais e um plano de 
expansão para todo o Brasil.

tórico de centenas de mudas já 
plantadas, ações e plantios co-
letivos já realizadas em outras 
cidades, centenas de apoiadores 
nas redes sociais e um plano de 
expansão para todo o Brasil.

REPERCUSSÃO NA MÍDIA
Nosso projeto está contando 

com uma grande repercussão 
positiva na mídia, veja os links 
de entrevistas, clipes, e matérias 
abaixo:
● Matéria na TV Unesp
● Clipe de um plantio coletivo
● Entrevista Rádio Auri Verde de 
Bauru
● Jornal da Cidade
● TV Câmara
● Social Bauru 
● Fala Cidade 

PROJETO GLOBAL, 
ATUAÇÃO LOCAL

O projeto, que está em gran-
de ascendência, crescente mobi-
lização, projeção e visibilidade, 
tem ambição de tornar se uma 
referência nacional para o plan-
tio de árvores em contextos ur-
banos. Também conta com vá-
rios embriões de núcleos locais 
autônomos em outras cidades 
e planos de expansão para no 
futuro conseguirem cobrir os 
custos de plantios coletivos por 
todo o Brasil.

Perguntado sobre a parce-
ria com a Prefeitura Municipal 
de Bauru, Khalil Axcar comenta 
que o projeto recebe um peque-
no apoio material da prefeitura, 
prevendo ainda melhores expec-
tativas para o futuro. “Melhorou 
bastante desde março de 2015 
pois durante um grande perío-

do compramos todo o material 
necessário como, ferramentas, 
mudas, estacas e protetores com 
dinheiro do próprio bolso” , co-
menta Khalil Axcar.

"Temos um longo trabalho 
pela frente, um país inteiro para 
reflorestar e centenas de cidades 
para arborizar   Mas o importan-
te é que já começamos" (Miguel 
Axcar)

Apesar de ter sido muito 
bem recebido pela população do 
município, o projeto conta com 
muitos desafios e enfrenta difi-
culdades para conseguir apoia-
dores, afinal um plantio coleti-
vo envolve vários custos como 
mudas, protetores, ferramentas, 
materiais, impressões, lanches 
para população carente, trans-
porte, etc.

“Pessoas de muitas cidades e 

Fotos: Fruto Urbano/Divulgação
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estados tem nos procurado pe-
dindo apoio para outros plan-
tios coletivos, mas hoje, com o 
projeto totalmente financiado 
por nós, muitas vezes é difícil 
organizar um plantio aqui mes-
mo em Bauru" (Khalil Axcar)

A FALTA DE ÁRVORES 
NOS MUNICÍPIOS 
BRASILEIROS

De acordo com estimativa 
do próprio projeto sobre um 
plano primário de arborização, 
avaliando inicialmente a cida-
de de Bauru -SP onde o projeto 
nasceu, esse município conta 
com aproximadamente 5.000 
faces de quadra precisando de 
árvores, além de cerca de 200 
praças e espaços públicos elegí-
veis para plantio. Considerando 
ao menos duas árvores a cada 
face de quadra e ao menos 20 
árvores em cada espaço público 
elegível, estimam a necessidade 
inicial do plantio de aproxima-
damente 14.000 árvores na ci-
dade de Bauru.

Enquanto o bauruense so-
fre com a falta de água, o meio 
ambiente também clama por 
mais árvores. Na região central 
da cidade de Bauru, algumas 
ruas chegam a ter 10 quadras 
sem uma árvore sequer. "Pre-
cisamos mobilizar as pessoas, 
aceitar essa responsabilidade e 
buscar ativamente reverter esse 
quadro e só conseguimos fazer 
isso plantando mais árvores", 
diz Miguel Axcar.

Bauru ocupa o 18° lugar no 
ranking de cidades mais popu-
losas do Estado de São Paulo 
de acordo com o IBGE (2014) e 
figura no 227° lugar na lista de 
cidades mais arborizadas do es-
tado (índice PMVA 2014 do Go-
verno do Estado de São Paulo).

Encontre o ranking do seu 
município no índice PMVA (Pro-
grama Município Verde Azul) do 
Governo do Estado de São Pau-
lo consultando este link: www.
ambiente.sp.gov.br/municipio-
verdeazul/ranking pontuacao.

Recentes estudos indicam 
que o desmatamento da ama-
zônia é a responsável pela falta 
de chuvas nas regiões Centro-
Oeste, Sudeste e Sul do Brasil. 
Cada árvore amazônica lança 
diariamente 500 litros de água 
na atmosfera e a existência de 
clareiras de desmatamento in-
terrompe o fluxo de umidade, 

desta forma os "rios voadores", 
termo utilizado para descrever 
a imensa umidade que abastece 
o sul do Brasil, não conseguem 
alcançar cidades como São Paulo.

PLANOS PARA O FUTURO
O grupo tem grandes planos 

para a expansão e profissiona-
lização do projeto, incluindo a 
construção de um viveiro per-
manente para apoio a plantios 
coletivos em outras cidades, 
melhoria da qualidade de plan-
tio e avanços na área logística. 
"Pessoas de muitas cidades e 
estados vem nos procurar pe-
dindo apoio para outros plan-
tios coletivos, mas hoje, com o 
projeto contando com alguns 
apoios e financiado por nós, 
muitas vezes é difícil organizar o 
plantio aqui mesmo em Bauru", 
comenta Khalil Axcar.

“É muito gratificante ver 

BAURU
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como os adultos e crianças apro-
veitam o café da manhã servido 
aos apoiadores, de fato uma bela 
iniciativa e um belo projeto, mi-
nha família se sentiu muito aco-
lhida e eu só tenho a agradecer o 
carinho dos participantes com os 
meus filhos” (Alex Cardoso San-
tos, Professor).

Está nos planos o lançamento 
até o final de 2016 de uma pla-
taforma para o levantamento da 
arborização urbana, composta 
por um aplicativo móvel Android 
e um website com abrangência 
nacional, que permitirá a cata-
logação por qualquer usuário de 
todas as árvores plantadas em 
nos municípios brasileiros, a no-
tificação de poda drástica, cor-
te e a sugestão online de locais 
necessitando de árvores, bem 
como o envio de fotografias dos 
seus próprios plantios.

A ideia é construir um web-

ALIMENTOS PARA LANCHE no plantio coletivo 
para os participantes da comunidade, muitas 
vezes carentes

MUDAS DE ÁRVORES FRUTÍFERAS, quando não 
conseguimos com o viveiro municipal

PROTETORES DE MUDAS, como protetores 
metálicos, estacas e tutores

ADUBO, TERRA VEGETAL E FERTILIZANTE

TRANSPORTE PARA AS MUDAS > para o viveiro 
quando há a compra ou recebimento para o local 
no dia do plantio

FERRAMENTAS > cavadeiras profissionais, 
enxadas, picareta, etc

MATERIAIS GRÁFICOS para conscientização e 
mobilização da comunidade   cartazes, panfletos, 
etc

MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO  >  outdoors, 
banners, adesivos, camisetas 

Quais as outras formas de 
apoiar o projeto?

Sendo voluntário
Precisamos de apoio em muitas áreas, como 
organização, apoio e suporte, comunicação social, 
botânica, design, tecnologia, etc. Venha trabalhar 
conosco!
Sugerindo locais para o plantio   
Pode ser em uma praça, canteiros, rotatórias, em frente 
à sua casa, escola, trabalho, ou qualquer lugar público 
que precisa de sombra, vida, pássaros, frutas, etc.

DO QUE O PROJETO PRECISA?

BAURU
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site que funcione junto com 
um aplicativo móvel onde os 
usuários possam apontar lo-
cais georreferenciados que 
contém árvores plantadas, ou-
tros usuários eventualmente 
complementando as informa-
ções, além de sugerir espaços 
que necessitam de árvores e 
submeter uma fotografia caso 
plante uma árvore naquele lo-
cal. "Temos um longo trabalho 
pela frente, um país inteiro 
para reflorestar e centenas de 
cidades para arborizar. Mas o 
importante é que já começa-
mos", comenta Miguel Axcar.

MUDAS PLANTADAS
O Fruto Urbano pensa na 

conscientização ambiental e 
sabe da importância da manu-
tenção das mudas, por isso já 
realizou diversas ações de plan-
tio coletivos em diversas partes 
da cidade, sempre mobilizando, 
entregando panfletos nas casas, 
colando cartaz nos bairros, con-
versando e informando a popu-
lação local da necessidade de 
cuidado com as árvores, princi-
palmente apontando os bene-
fícios das futuras árvores para 
as comunidades. Você pode co-
laborar ajudando a cuidar das 
mudas que foram plantadas, 
regando de vez em quando e 
principalmente nos dias de mais 
calor, ajudando a fixar a estaca 
se ela se soltar, etc. Entre em 
contato com o grupo para saber 
onde as ações de plantio já fo-
ram realizadas.

PLANTANDO UMA ÁRVORE 
EM UM ESPAÇO PÚBLICO   

Plante alguma árvore em 
sua cidade, de preferência fru-
tífera e compartilhe a foto em 
nosso grupo nas redes sociais.

PLANTANDO CONOSCO   
Procure nossa página nas 

redes sociais, veja quando será 
o próximo plantio coletivo na 
sua cidade. Se ainda não houver 
um, adoraremos agendar um 
sentimento de plantar mudas 
de árvores é incrível e se você 
ainda não fez isso, deveria ex-
perimentar. Pedimos aos parti-
cipantes que levem pelo menos 
uma muda em fase de plantio, 
mas também que fiquem à von-
tade para comparecer mesmo 
que não tenham uma, afinal 
alguns participantes sempre le-
vam mudas a mais.

AJUDANDO NA 
DIVULGAÇÃO   

Curta, compartilhe, divulgue 
e convide os amigos para nos-
sa página no Facebook, e para 
nossos plantios coletivos. Esse 
apoio é muito importante e faz 
nossa causa ir mais longe.

PARA CONTRIBUIR COM
DINHEIRO

Oferecemos a possibilidade 
de renúncia fiscal até 80% para 
empresas que trabalhem com 
lucro presumido.

Mantenha o 
contato

Encontre a página do Fruto 
Urbano na rede social:

      frutourbano

Ou mande um e-mail para:

      frutourbano@gmail.com
   
Contato com os 
coordenadores do projeto:

Khalil Axcar
khalil.axcar@gmail.com
(14) 9 8806 6727

Procure o próximo plantio 
coletivo do Fruto Urbano 
acessando os eventos no 
Facebook.

BAURU


