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1. RESUMO 

O projeto “Um pé de que?” foi elaborado no intuito de informar e conscientizar 

as pessoas sobre a importância da flora através da identificações de árvores, 

incluindo suas classificações biológicas (taxonomia), sistema o qual organiza 

os seres vivos em categorias, agrupando-os de acordo com suas 

características comuns. Através de estudos e pesquisas usando como base a 

classificação taxonômica será realizada a identificação das árvores do 

campus “Alexandre Beldi Netto” onde está localizada a Faculdade de 

Engenharia de Sorocaba, FACENS, mais precisamente entre os prédios B, C 

e D da instituição. Cada árvore será identificada digitalmente, com 

informações e descrição da espécie.  

O principal objetivo será, portanto, conscientizar a população do campus 

sobre a real função de uma árvore e qual a sua importância no ecossistema 

em que vive. Além disso, será também realizado o estudo da mitigação dos 

gases de efeito estufa nessa região do campus. 

2. INTRODUÇÃO  

O projeto "Um pé de quê", retratará algumas informações necessárias para 

que todos que passarem pelo local saibam a importância e o porquê daquela 

árvore estar ali, entendendo e compreendendo a árvore como natureza 

intrínseca a todos nós seres humanos. 

3. OBJETIVOS  

Com o objetivo de identificar as espécies arbóreas plantadas entre os prédios 

B, C e D do campus “Alexandre Beldi Netto” onde está instalada a FACENS, 

este trabalho vem propor também uma maneira digital do usuário se 

“comunicar” com a espécie e conhecer suas características, utilizando QR 

Code. Tal sistema digital de identificação consiste na utilização de um 

aplicativo gratuito de internet, por meio do qual as pessoas podem baixar, no 

celular ou tablet, informações sobre cada uma das espécies cadastradas, 

posicionando o equipamento eletrônico em frente ao cartão de identificação 

digital, localizado ao pé de cada árvore. Tal cadastro permitirá que o usuário 

tenha acesso a dados como nome da planta, espécie, data de plantio, época 

em que floresce, quando foi adubada, se a fruta é comestível, entre outras 

informações úteis e curiosas, fornecidas pelo sistema. Além disso, este 

trabalho propõe a análise de alguns indicadores ambientais, no intuito de 



verificar a ação destas árvores na mitigação dos gases de efeito estufa 

oriundos das atividades das construções no entorno. 

4. METODOLOGIA  

A identificação das plantas será feita em campo, pela morfologia geral dos 

indivíduos. A localização das espécies vegetais ainda não cadastradas no 

levantamento planialtimétrico cadastral do campus será realizada com o uso 

de GPS e a identificação digital se fará por meio do uso de QR Code. Tal 

sistema digital de identificação consiste na utilização de um aplicativo gratuito 

de internet, por meio do qual as pessoas podem baixar, no celular ou tablet, 

informações sobre cada uma das espécies cadastradas, posicionando o 

equipamento eletrônico em frente ao cartão de identificação digital, localizado 

ao pé de cada árvore. O estudo dos indicadores ambientais para mitigação de 

Gases de Efeito Estufa – GEE – será realizado utilizando tais indicadores em 

forma de razão (quocientes), os quais fornecerão informações sobre o 

desempenho relativamente a um tipo de atividade, podendo facilitar 

comparações e avaliações entre processos semelhantes ao longo do tempo. 

As fotos de cada árvore serão anexadas a uma tabela com informações 

aprofundadas disponíveis no aplicativo (QRcode). 

5.DESENVOLVIMENTO  

Os indivíduos arbóreos existentes nos locais de estudo estão sendo 

devidamente localizados, classificados e identificados. Após esse trabalho de 

campo, através da utilização de indicadores ambientais, as emissões de GEE 

serão quantificadas e o número de mudas necessárias para zerar a taxa de 

emissão será calculado.  

6.RESULTADOS PRELIMINARES  

O trabalho ainda está na fase de classificação. Espécies nativas, frutíferas e 

exóticas já foram identificadas entre o prédio B e C. As informações sobre tais 

espécies estão sendo armazenadas primeiramente em uma planilha de excel, 

para depois compor o banco de dados digital de cada uma.  
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