
Projeto  

Ribeirão do Soldado 

resgate dos recursos naturais e 

da história da comunidade 



A Ecolmeia, OSCIP fundada em 2009, sediada em 

São Bernardo do Campo/SP, é uma Organização que 

por meio de programas socioambientais busca a 

promoção da igualdade social e qualidade 

ambiental, em benefício da coletividade. 
 

"Conhecimento sem aplicação é mera informação“. 
 

ecolmeia.org.br 

http://www.ecolmeia.org.br/
http://www.ecolmeia.org.br/


Público-alvo do projeto: 
 

Moradores da Chácara Porangaba, Bairro 

Botujuru; Universitários; Estudantes do Ensino 

Básico; Colaboradores de empresas próximas; 

Catadores de Materiais Recicláveis. 

Local do projeto:  

Bairro Botujuru, São Bernardo do Campo/SP 
 

Período de realização: agosto/21 a janeiro/22 
 



 Resgatar e compartilhar com moradores e 

comunidade do entorno do Ribeirão do Soldado, a 

história sociocultural local. 

• Promover ações e intervenções de conservação 

dos recursos hídricos e biodiversidade, para a 

busca da saúde ambiental, bem-estar e qualidade 

de vida local e regional. 

• Fomentar o empreendedorismo e a geração de 

renda aos Catadores (as) de Materiais Recicláveis 

da Cooperativa Reluz, em conexão com a coleta 

de resíduos sólidos no Bairro Botujuru. 

 

Projeto Ribeirão do Soldado 

Objetivos específicos  



Projeto Ribeirão do Soldado 

Atividades desenvolvidas  

• Diagnóstico socioambiental- reconhecimento 

do território 

- Gestão do Projeto 

• Trilha Porangaba/Diálogos educativos           

- ONG Mochileiros de Plantão; Educadora  

  Ambiental 

• Levantamento de espécies arbóreas nativas 

- Estudo realizado por Biólogo 



Projeto Ribeirão do Soldado 

Atividades desenvolvidas  

• Plantio de 100 mudas 

- Participantes, parceiros e voluntários 
 

• Catalogar a Avifauna Local 

- CEO – Centro de Estudos Ornitológicos 
 

• Trilha guiada para observação da Avifauna 

-  Biólogo do CEO e participantes 



Projeto Ribeirão do Soldado 

Atividades desenvolvidas  

• Revitalização do Ribeirão do Soldado 

- Remoção manual de gramíneas - Empreita 
 

• Análise de qualidade da água 

- Projeto IPH – Índice de Poluentes Hídricos 
 

• Produção de PSF – Passagem Superior de 

Fauna 

- Biólogo Fábio Ferrão Videira – idealizador 

do projeto com participantes 



Projeto Ribeirão do Soldado 

Atividades desenvolvidas  

• Identificação de microrganismos e fauna 

- FSA – Fundação Santo André e  

participantes do projeto 
 

• Resgate Histórico/Documentário 

- Jornalista Ademir Medici; Gestão 
 

• Coleta Seletiva 

- Cooperativa de Reciclagem Reluz 
 



Projeto Ribeirão do Soldado 

Atividades desenvolvidas  

• Formações em Empreendedorismo 

- Vanice Darú Collaro – Facilitadora, e 

Catadores (as) Cooperativa Reluz 
 

• Produção de e-book  

- Com atividades, resultados e estudos, para 

replicação 

• Covid-19  

- Atividades ao ar livre, atendendo aos  

protocolos de prevenção 



Ribeirão do Soldado 



Trilha Porangaba 



PSF – Passagem Superior de Fauna 



Local do projeto: Bairro Botujuru 

São Bernardo do Campo/SP 

Área de Mata Atlântica 



AGRADECEMOS POR ASSISTIREM! 
 

 contato@ecolmeia.org.br 


