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1 Resumo 

Apesar do Campus Alexandre Beldi Netto ter sido planejado e dispor de uma 

considerável área verde, esta não foi implantada segundo um plano de arborização. 

Tendo isto em consideração a presente iniciação científica propõe elaborar um plano 

de arborização para o Campus, visando aumentar os benefícios que a arborização 

traz para a comunidade da Facens (Faculdade de Engenharia de Sorocaba), assim 

como seu entorno. Entre os benefícios que podem ser trazidos estão um melhor efeito 

estético, um microclima mais agradável, indicação de manejo e prevenção de conflitos 

entre a arborização e a infraestrutura do Campus, além da elaboração de uma lista de 

espécies nativas regionais indicadas à arborização, o que auxiliaria a conexão da 

paisagem e conservação da flora e fauna local. 

 

2 Introdução 

A fundação do Campus Alexandre Beldi Netto remonta a 1977 da necessidade de 

estruturar fisicamente os cursos de engenharia civil e engenharia elétrica. O terreno 

foi doado pela Prefeitura de Sorocaba com o intuito de alocar a Faculdade de 

Engenharia de Sorocaba, nele não havia edificações, assim a construção do Campus 

foi planejada na demanda da época e em projeções de demanda, levando à 

elaboração do plano diretor do Campus, o qual tratava as adequações das 

características topográficas do terreno e sua rede de drenagem ao planejamento físico 

das instalações. Assim foram projetados e locados os prédios, passeios, anel viário e 

a conexão entre a malha viária da faculdade às principais vias de acesso à faculdade. 

Contudo, não foi previsto um projeto de arborização a ser implementado e mantido 

sistematicamente no Campus, isto aliado à criação de novos cursos, ao crescimento 

do número de alunos, ao aumento do uso do transporte particular e à necessidade de 

aumento da infraestrutura física, como salas de aula, laboratório, estacionamento, 

entre outras benfeitorias, pode levar a uma redução da área verde, bem como um 

aumento no conflito entre a arborização e a infraestrutura do Campus. 

Esta realidade vista nas instalações da Facens assemelha-se ao crescimento urbano 

ocorrido no seu entorno, por isso a elaboração e implantação do plano de arborização 

também impactaria positivamente no entorno do Campus, principalmente se 

executada em conjunto com o plano de arborização urbano de Sorocaba.  

 

 



3 Objetivo 

O objetivo geral desta iniciação científica é: 

 Elaborar um plano de arborização específico para o Campus Alexandre Beldi 

Netto da Faculdade de Engenharia de Sorocaba.  

Entre os objetivos específicos do trabalho temos: 

 Aumentar a conectividade da paisagem com a integração da arborização do 

Campus à arborização municipal urbana de vias e passeios, áreas de preservação 

permanente e parques municipais; 

  Auxiliar na conservação da flora e da fauna de Sorocaba com a seleção e 

indicação de espécies nativas regionais para a arborização urbana; 

 Melhorar o microclima do Campus quanto a umidade e temperatura média; 

 Diminuir a poluição sonora e do ar nas instalações do Campus; 

 Educar a população do campus quanto a importância da arborização urbana, 

inserindo a faculdade como participante ativada da política ambiental municipal; 

 Compatibilizar a arborização com a infraestrutura do Campus, principalmente 

com relação a acessibilidade; 

 

4 Metodologia 

A área de estudo adota para a elaboração do plano arborização compreende os limites 

do Campus Alexandre Beldi Netto, porém para que o projeto tenha relevância junto 

ao seu entorno é importante alinhá-lo e integrá-lo a projetos maiores como o “Plano 

municipal de arborização urbana de Sorocaba” e a “Política municipal de meio 

ambiente”. Assim, a revisão bibliográfica abrangerá estudos sobre os remanescentes 

florestais de Sorocaba, para aquisição de informações sobre a flora local e a situação 

da arborização urbana, consulta à legislação ambiental vigente no município e revisão 

de trabalhos correlatos. 

O trabalho de campo a ser executado abrangerá realizar um histórico da área junto 

aos funcionários mais antigos do Campus, consultar a direção da faculdade sobre o 

planejamento de modificações e novas instalações na estrutura física do Campus, 

inventariar e avaliar quali-quantitativamente as árvores do Campus quanto a seu 

número, densidade, riqueza, equabilidade, localização, fitossanidade, idade, 

adequação das espécies ao espaço disponível, manutenção e condução necessária. 

 



5 Desenvolvimento 

Segundo o plano de arborização urbana de Sorocaba, a vegetação original da cidade 

é composta por áreas de floresta estacional semidecidual atlântica e áreas de 

ecótonos com cerrado, a presença destas fitofisionomias configura o município como 

uma área com grande biodiversidade. Da distribuição original da vegetação somente 

16,68% ainda restam, sendo muitos fragmentados menores do que 1ha. A distribuição 

dos remanescentes de vegetação está muito relacionada à alta densidade hidrográfica 

do município e sua respectiva área de preservação permanente, isto fica evidente com 

o dado de que estas áreas correspondem a 50% da vegetação remanescente. 

Da análise da planta topográfica e de imagens de satélite é possível ver que o 

remanescente de vegetação do Campus também está conectado a outros 

remanescentes através das áreas de preservação permanente ao longo dos corpos 

d’água e que estes cruzam a zona residencial, na qual a faculdade está inserida, até 

chegarem ao rio Sorocaba. Além disto, fragmentos de vegetação no Jardim Botânico 

de Sorocaba e na zona industrial encontram-se próximos ao Campus, atestando que 

o fragmento florestal não está isolado e que ações no sentido de enriquecer a 

arborização do Campus também podem auxiliar na conservação da flora e fauna local, 

seja aumentando o fluxo gênico entre os fragmentos florestais ou servindo de habitat 

pra espécies da fauna, em especial da avifauna. 

Com os dados a serem obtidos no levantamento em área total da faculdade, será 

proposto o manejo da arborização, a adequação física dos espaços, assim como uma 

listagem de espécies recomentadas para Sorocaba. 

 

6 Resultados esperados 

Ao final da iniciação científica esperam-se dois produtos, o primeiro é a “Lista de 

espécies arbóreas regionais recomendadas à arborização urbana de Sorocaba”, e o 

segundo é o “Plano de arborização do Campus Alexandre Beldi Netto”. 
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