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Relatório de Atividades 

 

Data: Setembro/2021 

Nome do Projeto: Ribeirão do Soldado: resgate dos recursos naturais e da história da 

comunidade 

Duração do projeto: agosto de 2021 a fevereiro de 2022 

Local: Bairro Botujuru, São Bernardo do Campo/SP 

 

 Visita na Cooperativa Reluz – Empreendedorismo 

A Facilitadora em Empreendedorismo – Vanice Darú Collaro realizou visita técnica na 

Cooperativa Reluz. Segue o breve relato: 

“No dia 01/09/2021 realizamos na sede da Reluz uma reunião de alinhamento com todos 

os colaboradores incluindo o corpo diretivo. O objetivo da reunião foi informar a todos 

sobre o projeto, bem como incluí-los como parte atuante das ações.  

Durante o encontro convidamos os colaboradores para realizarem com a Ecolmeia as 

ações de conscientização e arregimentação de moradores e comércios da região, com o 

intuito de alavancar a quantidade de resíduos. Houve adesão de Catadores e Catadoras 

com maior facilidade de comunicação. 

Foi destacado que a primeira ação terá início em 04/09/2021 (próximo sábado). Também 

realizamos uma visita in loco com o objetivo de conhecer o trabalho dos Catadores (as) e 

o processo de separação e manuseio de resíduos sólidos.” 

Lista de Presença foi assinada na visita. 

 

 

 

 

Realização 
Patrocínio 
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Registro da Visita 

 

  

 Atividade de entrega de folhetos porta a porta e sensibilização de moradores e 

comerciantes no Bairro Botujuru – Terra Nova II, como parte da Campanha de 

divulgação da Coleta Seletiva da Cooperativa Reluz 

Catadores (as) da Cooperativa Reluz, participantes e equipe Ecolmeia realizaram a 

entrega de folhetos sobre as atividades do projeto e tipos de materiais recicláveis a serem 

coletados pela Prefeitura da cidade, com destino à Cooperativa Reluz, com foco em 

aumentar a quantidade de resíduos e, consequentemente, a geração de renda dos (as) 

cooperados (as). Houve orientação aos comerciantes e moradores, sobre datas, horários 

e a importância da destinação à Cooperativa.  

Após a ação, a equipe junto aos participantes, realizou discussão e planejamento para 

nova etapa, direcionada à empresas e comércios, inclusive de outros bairros da cidade, 

com o intuito de coleta mais robusta. 

Lista de Presença foi assinada na atividade. 
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Material de divulgação 
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Registro da atividade 
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 Oficina de produção e instalação de PSF – Passagem Superior de Fauna e 
câmera trap 

 

O Biólogo Fábio Ferrão, Dinêila, filhos (escoteiros) e Escalador Lucas, ensinaram a 
fazer um módulo da Passagem Superior de Fauna - PSF, aos participantes. 

Houve a instalação da mesma em ponto estratégico, com trânsito intenso e 
avistamento de primatas. 

A PSF é ideal para evitar atropelamentos da fauna, como primatas, esquilos, gambás 
e outros animais arborícolas, que podem atravessar para outro trecho da mata, com 
segurança. 

É necessário certo tempo para os animais manifestarem entendimento do uso desse 
instrumento, curiosidade e uso cotidiano. 

Uma câmera trap foi fixada em uma das extremidades da PSF, em ponto mais seguro 
e escondido, para captar os animais realizando a passagem, aproximando-se, 
descansando sobre a mesma. 

Até o final do projeto, as imagens serão analisadas para identificação das espécies. 

         Lista de Presença e emissão de Certificados de Participação na atividade. 

 

Chamadas para a participação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vídeo chamada: https://youtu.be/FelW13FXDZI  

https://youtu.be/FelW13FXDZI
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 Fotos da Atividade  
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 Apresentação do projeto e da história local pela facilitadora local: 

 

A coordenação do projeto o apresentou, destacando as atividades, parceiros, 

patrocínio da BASF, conectando com as questões socioambientais locais. 

A facilitadora local, Augustina Mascareñas, relatou sobre a história local, o que já 

ocorre nas Chácaras Porangaba, como ações e projetos, inclusive, os patrocinados 

pela BASF. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vídeo da Atividade: https://youtu.be/kqc4VXLbZUo   

https://youtu.be/kqc4VXLbZUo
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 Estudo de Vegetação para futura atividade de plantio 
 

 

Local: Estrada Ribeirão do Soldado, Bairro Botujuru 

Percorremos, junto ao biólogo Luis Fernando, trecho remanescente de Mata Atlântica e 

identificamos espécies nativas da Mata Atlântica, como embaúbas, bromélias, palmito 

jussara, samambaia-açu e pseudo samambaia-açu, manacá-da serra, além de 

espécies exóticas como leucena, Ficus, imbiri, eucalipto, pinheiro,  pinheiro-do-paraná 

e maria-sem-vergonha. 

Observamos pequenas espécies vegetais, como dente-de-leão e colmeias de 

abelhas/marimbondos e parasitas de plantas. 

Em esquema de mutirão, seguimos percorrendo a Estrada, observando detalhes e 

espécies nativas e exóticas, como indicativas de saúde ambiental local e regional. 

Sabe-se que projetos de restauro, antes das leis ambientais, utilizavam espécies 

paisagísticas e, não necessariamente nativas, por isso encontramos tantas exóticas. 

Houve discussão sobre a importância da Mata Atlântica, suas principais características, 

ainda mais em época de crise hídrica. 

O objetivo era o de identificar espécies-chave, para posterior indicação de espécies 

nativas a serem plantadas posteriormente, essenciais à qualidade ambiental e 

preenchimento de pontos vazios, com foco em prover alimentação à fauna, polinização 

e qualidade das nascentes locais. Um relatório/estudo será elaborado, para guiar os 

plantios e será divulgado ao poder público, BASF e demais públicos interessados. 

O objetivo inicial foi alcançado, tendo em vista o interesse dos participantes em 

contribuir para as ações de restauro na Estrada. 
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 Caminhada Ecológica na Trilha Porangaba 

Na Caminhada Ecológica percorremos o trajeto da Estrada Ribeirão do Soldado, até o 

avistamento da Passagem Superior 

de Fauna (já instalada) e de trecho 

da represa Billings, realizando junto 

aos Mochileiros de Plantão, 

atividades de percepção ambiental e 

refinamento dos sentidos, como 

audição, tato e intuição. 
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Antes da Caminhada fizemos alongamento para preparar o corpo; após, fomos 

instigados a caminhar reparando nos detalhes. Fomos aguçando os sentidos, nos 

atentando a pequenos detalhes na Mata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em paradas estratégicas, fechamos os olhos, em um momento de intimidade com nós 

mesmos e com a natureza. Continuamos a caminhada, nos relacionando com os outros 

participantes e com a natureza. Em última parada, em dupla, foi realizada a atividade 

de guiar o outro, de olhos fechados, com o intuito de trabalhar a confiança, o tato e a 

percepção sensível.  
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O objetivo de refinar a percepção individual e coletiva, para o entendimento da 

importância da biodiversidade e recursos hídricos, com foco na saúde ambiental, foi 

alcançado. Os participantes participaram das atividades propostas e mostraram 

interesse em compartilhar descobertas e suas percepções ao longo da trilha. 

 

 Clean Up Day  

 

Ação mundial Clean Up Day, de coleta e registro de resíduos plásticos, junto aos 

voluntários da BASF. Foram coletados resíduos em geral na Estrada Ribeirão do 

Soldado, totalizando 16 sacos, descartados no ecoponto mais próximo para futura 

destinação às Cooperativas da cidade e reciclagem, por meio da logística reversa. 

Houve adesão dos participantes, tanto na ação de coleta quanto na inserção das 

imagens no aplicativo e coleta massiva dos resíduos. 
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Foi realizado mutirão de limpeza de todos os resíduos encontrados e registro dos 

resíduos plásticos, por meio de fotos e localização, no aplicativo Litterati, em 

Desafio/evento criado pela BASF. Desta forma, contribuiu-se à ação global de limpeza 

e destinação correta de resíduos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O objetivo de incentivar a participação na ação de coleta de resíduos plásticos (e 

outros), limpar a Estrada e aderir ao Clean Up Day junto à BASF foi alcançado. 
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Vídeo das atividades: https://youtu.be/O_MXgdWGBCo  

https://youtu.be/O_MXgdWGBCo
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 Reluz - Reunião de acompanhamento 

 

Apresentação dos retornos de contatos realizados com empresas, condomínios e 

UBSs, para a destinação de resíduos à Reluz. 

A Facilitadora em Empreendedorismo, Vanice Darú Collaro apresentou as vantagens 

de um app para cadastro de doadores de recicláveis. 

Auxiliará a Reluz na criação de uma página no Facebook e Instagram da Cooperativa, 

com conteúdos sobre sua história, contatos, sobre a Coleta Seletiva, correta separação 

dos resíduos e a importância desta atitude para a qualidade ambiental (Educação 

Ambiental), bem como uma lista de transmissão pelo whatsapp. 

O objetivo é o de aumentar a quantidade e qualidade de resíduos destinados à Reluz, 

para o aumento da renda, pela comercialização. 
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Formulários de Inscrição  

Listas de Presença  

Termos de Uso de Imagem 

 

São Bernardo do Campo, setembro de 2021. 

 
OSCIP Ecolmeia 
Gestão do Projeto  
 
 
 

Clique álbum 
 para fotos 
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