
 

 

 

Sustentabilidade e astronomia em parque de Porto Alegre 

Plantando Árvores e Colhendo Estrelas, projeto do Colégio Farroupilha, vai levar consciência 

ambiental relacionada à astronomia ao Parque Germânia 

Em comemoração ao dia da árvore, 21 de setembro, o parque Germânia, na zona norte de 

Porto Alegre, ganhará um Bosque Astronômico, espaço que une sustentabilidade e 

astronomia. O plantio será feito por alunos e professores do Colégio Farroupilha na sexta-

feira, 16 de setembro, às 11h. A iniciativa faz parte do projeto Plantando Árvores e Colhendo 

Estrelas, que por meio do plantio de mudas em posições estratégicas, representa 

constelações celestes, chamando atenção ao problema da poluição luminosa.  

 “Nas grandes cidades temos o fenômeno da poluição luminosa, que, causada pelo excesso 

de iluminação artificial, além de diminuir a nossa percepção dos astros celestes, prejudica os 

animais com hábitos noturnos, aumenta o consumo de energia elétrica e pode influenciar nos 

tráfegos aéreo e marítimos”, explica o professor de Física do Colégio Farroupilha e 

coordenador do projeto, Gentil Bruscato. “Por que não usar árvores para chamar a atenção 

para este problema, tornando a cidade ainda mais verde e proporcionando um olhar mais 

complexo aos problemas ambientais?”, completa. 

No Germânia, as 13 árvores plantadas formarão o desenho da Cruzeiro do Sul, uma das 

constelações mais conhecidas do hemisfério sul. Para garantir que as árvores representem a 

constelação, Bruscato explica que desde a escolha das espécies arbóreas à delimitação do 

espaço para o plantio, que obedece a um plano cartesiano, são cuidadosamente estudadas. O 

professor afirma ainda que o projeto contempla aspectos relacionados à matemática, 

geografia, biologia e astronomia, possibilitando uma abordagem multidisciplinar e mais 

próxima da realidade das pessoas. 

Iniciado em 2015, o projeto realizou o plantio de um Jardim Astronômico, na Unidade Três 

Figueiras, e de um Bosque Astronômico, semelhante ao que será instalado no Germânia, na 

Sede Campestre do Colégio Farroupilha. Ao sair da escola, o objetivo é levar a conscientização 

ambiental de forma multidisciplinar para toda a população.  
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