MAPA DOS BAOBÁS - UFPE

BAOBÁ - LAGUINHO
Os
por
da
laguinho.

BAOBÁS - CCSA
dois
plantados no CCSA, um maior,
esquerda de quem entra, plantado durante a
do Professor Antonio Germano. O outro menor,
direita, foi plantado durante a
do Professor
por iniciativa da turma de secretariado que

BAOBÁ
Entrada
do
Campus
Foi plantado por iniciativa
de um professor do CCS,
mas
muitos registros

BAOBÁ - SUDENE
Localizado nos jardins
do
se
conhece o autor do
plantio.
localizados
referente ao

BAOBÁ - PISTA DE COOPER
Os
localizados ao lado
da pista de cooper foram plantados
na data indicada na placa ali fixada
por Fernando Barbosa e
Barreto da UFBA.

Av. dos Funcionários

Av. da Engenharia

BAOBÁ - CE
Esta
localizado
esquerda da entrada
do centro.

Av. da Engenharia

Av. dos Economistas

Av. dos Funcionários

BAOBÁ - CANTEIRO CENTRAL
Localizado do lado oposto
parada de
que fica
perto do CAC, tem sua origem
de plantio desconhecida.

BAOBÁ - CCS
Localizado no
do Centro de
na parte voltada
BR - 101, foi
plantado por iniciativa do Professor
Tadeu Alencar, ex diretor do centro.

Av. Reitor Joaquim Amazonas

Av. Reitor Joaquim Amazonas

Av. da Arquitetura

Av. Reitor Joaquim Amazonas

Av. dos Reitores
Av. dos Reitores

Av. da Arquitetura

Av. dos Reitores
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localizados no Campus Joaquim

- O primeiro o mais antigo, plantado no final dos anos
1980, a partir de muda doada Prefeitura do Recife por
Irineu Renato Barbosa. Encontra-se na parte frontal do
da FDR (em frente
Municipal). Este
juntamente com o que se encontra
esquerda
de quem entra no CCSA protegido pela Prefeitura do
Recife. Ambos possuem placa indicando as respectivas
leis municipais de
No da FDR, no entanto, a
placa traz nome da
no dialeto
(de culto

BAOBÁ - CTG
Doados por Fernando Batista, os
localizados entre o CAC e o CTG
(atualmente,cinco), juntamente com os
encontrados
por
do
laguinho
(atualmente,
foram plantados pela
prefeitura do Campus (hoje, SINFRA)
na
mesma
dos
encontrados na pista de cooper

sco

a Fr

Lisboa

Rua
Fra
ncisc

o Lis

boa

Av. da Arquitetura

BAOBÁS - FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE

Franci

BAOBÁ - CLUBE UNIVERSITÁRIO
Plantado por
Germano,
doado pelo professor
Pereira
Leite (UFRPE), foi cuidado durante
muito tempo pela antiga gestora do
clube.

Av. Jornalista Aníbal Fernandes

Av. da Arquitetura

ÁREA CEDIDA AO CRCN
POSTO DE
OBSERVAÇÃO

POSTO DE
OBSERVAÇÃO

UNIDADE DE MANUTENÇÃO E
SUPRIMENTOS

CASA DE
FORÇA

UNIDADE DE
RADIOPROTEÇÃO B
UNIDADE DE
RADIOPROTEÇÃO A

CENTRAL DE OFICINAS

na parte voltada para a rua do
Foi plantado
em 30.06.2012 por iniciativa de alunos da FDR, em
protesto contra
da
da FDR
em ampliar vagas de estacionamento da
Dr.
Adolpho Cirne, mediante
da
verde.
Alguns alunos participaram desse plantio.

ALOJAMENTOS

CENTRAL DE SERVIÇOS

ÁREA PARA FUTURA AMPLIAÇÃO

CENTRAL DE ÁGUA GELADA
UNIDADE DE
METROLOGIA

UNIDADE DE
APOIO LOGISTICO
E TREINAMENTO

LIXO

- O segundo
se encontra na parte posterior da
FDR, em canteiro voltado para a Rua do Riachuelo. Foi
plantado em 25 de setembro de 2008 a partir de muda
doada por Fernando Batista, servidor da UFPE, obtida
de semente de fruto do
localizado na
do Fortim do Queijo em Olinda. A iniciativa pelo
plantio deste
foi da atriz Fabiana Pirro e elenco
da
teatral "A
de
que
estava
sendo encenada nos palcos recifenses. O plantio contou
com a
da
diretora da FDR. Professora
Luciana Grassano

POSTO DE
OBSERVAÇÃO

PORTARIA

POSTO DE
OBSERVAÇÃO

BAOBÁ - CCEN
Localizada no
interno do CCEN,
foi plantado pelas ex servidoras Rosa
de Lima Azevedo e Ana Abreu.

NORTE

