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Sistema de Identificação 
Digital de Árvores:

Como Campinas inovou sua 
Gestão Ambiental
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Como tudo começou?
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A partir da gestão de 2013, Campinas 
assumiu a tarefa de recuperar suas áreas  
de preservação permanente e vegetação  

em torno das suas nascentes.
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Quais eram os desafios?
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1º Como fazer a gestão 
eficiente dessa tarefa?

Um sistema de informação digital onde os dados pudessem ser cadastrados 
pelos técnicos operacionais, de fácil acesso aos fiscais da Secretaria e que 

ainda pudesse ser acessado pela população, através da internet.
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2º Como realizar o projeto 
sem recursos públicos?

1) Lei Estadual n 9.509/1997 (art. 2, inciso XX); 
2) Lei Municipal n° 10.850/01 (art. 21, incisos I e II); 

3) Lei Municipal n 11.132/02 (art. 1); 
4) Lei Municipal n 11.571/03 (art. 3, parágrafo único); 

5) Decreto Municipal n 16.974/10 (art. 2); 
6) Lei Complementar 59/14 (art. 11, parágrafo 7, inciso XI).
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3º Como trazer melhorias 
a todo processo?

Usando todo o conhecimento técnico, de processo e a experiência individual 
de toda a equipe da SVDS, além dos técnicos operacionais, para fazer com 

que as informações fossem disponibilizadas de maneira fácil e pudessem ser 
exportadas para outras plataformas de informação já utilizadas.
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4º Como disponibilizar as 
informações à população?

Através de uma tecnologia que já fosse disseminada entre a população,  
de fácil acesso e gratuita: QR Code!
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Como resolvemos…
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Agilidade, otimização de 
recursos e redução de custos 
operacionais.

Big data!
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Fiscalizações, inspeções e 
auditoria com base em dados 
consolidados.

Fiscalização
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Maior interação entre técnicos e 
gestores das empresas 
(compromissários e mantenedores) 
e Secretaria.

Interação
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Possibilidade de interação da 
população na fiscalização e 
solicitação de manutenção.

Smart City
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Alguns números!
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162
Projetos

91k
Árvores

15.8k
Interações

2.2k
CO2 Resgatado

142K
Visualizações
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Alguns indicadores…

 18



Nova York, Los Angeles,  
São Francisco e Dubai

Cidades com altíssimo índice de inovação e desenvolvimento sustentável, 
modelos de implantação de tecnologias para Smart Cities desenvolveram 

projetos similares ao de Campinas.
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Acordo firmado na COP21 
reforçado pelo G20

Embora os Estados Unidos tenha se retirado do acordo (sendo o maior  
país poluidor), os outros países mantiveram suas intenções.
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Para onde queremos ir?
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Transformar ativos 
ambientais em $$$

Com a nossa tecnologia é possível criarmos uma base de ativos ambientais - 
florestas urbanas e plantios compensatórios - com rastreabilidade e lastro 

confiáveis para fortalecer o mercado de Crédito de Carbono.
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Combinar: Block Chain, 
VANTs e Machine Learning
Estamos trabalhando em tecnologias que já são realidade em diversas áreas 

econômicas, de produção e IoT.
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Alguns dos nossos clientes!

100+



Rodolfo Ramos 
CEO
rodolfo.ramos@anu.bz 
+55 (19) 99454-4968   
+55 (19) 4062-9659

Rua Oriente, 55, Cj. 1206 
Campinas - SP. CEP 13090-740 
http://anu.bz

Obrigado!
Em nome de todos aqueles que acreditam e trabalham para que a Anubz possa fomentar 
parcerias de sucesso, em todo o mundo.
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Escritório Brasília
brasilia@anu.bz  
+55  (61)  98221- 7384   
+55  (61)  99206-4634

Rua  das  Figueiras  Lote  07,  Edifício  Vista  Shopping,    
Vista  Offices,  1º  andar,  Cj. 56  a  59.   
Brasília - DF. CEP  71.906-750

http://anu.bz

