
Projeto Ciclos Contínuos 
 
 
 

Responsável: Andréa Bossi  
Valor do investimento: 

R$16.000,00  
Parceria: Instituto Supereco 



• Objetivos do Ecoprojeto:  
 

O Projeto “CICLOS CONTÍNUOS” teve como objetivo geral a conservação e 
Recuperação de Áreas Verdes através da Educação Ambiental na Bacia do Rio 
Juqueriquerê. A idéia foi concebida graças à preocupação de atores 
comunitários do entorno do manancial mais importante do Litoral Norte, 
especialmente no aspecto da supressão de vegetação.  

 

Todo o processo, desde a elaboração da proposta até sua execução, foi conduzido 
de modo participativo por um coletivo de atores locais voluntários mobilizados 
e conhecidos, desde 2008, como Grupo Ciclos Contínuos.  

 
• Objetivos Específicos  

1. Sensibilização das comunidades localizadas na bacia hidrográfica para a importância 
da conservação das áreas verdes e das áreas de preservação permanente; 

 

2.  Recuperação das áreas verdes urbanas localizadas na bacia do Juqueriquerê através 
de atividades que envolvem mutirões. 

 
 



Metodologia:  
 

1. Capacitação para elaboração do projeto de recuperação; 

 

2. Levantamento de informações para construção dos projetos de 

recuperação; 

 

3. Sensibilização e mobilização da comunidade do entorno das áreas a 

serem recuperadas através de visitas à escolas distribuição de panfletos, 

reuniões com apoiadores e comunidade local; 

 

4. Monitoramento do desenvolvimento das mudas através de vistorias 

semanais  para adubação, poda, controle de pragas, reposição de óbitos; 

 

5. Divulgação das ações através de programas de rádio,blog do Instituto 

Supereco, apresentação do projeto durante a participação em Fóruns e 

eventos. 

 

 



Resultados esperados: 
 • Ter sensibilizado os representantes das comunidades para a 

conservação das áreas verdes;  

 

• Ter realizado (01) oficina de capacitação de plantio; 

 

.  Ter mobilizado 160 atores comunictários para a participação nos 
mutirões de plantio; 

 

• Ter realizado a revitalização de (01) uma praça localizada na área 
urbana da bacia através de mutirão com o plantio de 100 mudas; 

 

• Ter realizado a recuperação de pelo menos (01) uma área de 
preservação permanente com o plantio de 400 mudas; 

 

• Ter acompanhado o desenvolvimento das mudas no período de 3 
meses a partir do primeiro plantio 



Resultados efetivamente alcançados: 
Sensibilização 

• Divulgação na Rádio Oceânica e Jornais  

da região 

• Convite a participação e apresentação  

do Projeto no Colégio Tableau e outras escolas 

. Convites entregues “porta a porta”  

para os Moradores, Associações,  

Comércio, etc.. do Bairro onde foram  

feitos os plantios 



Resultados efetivamente alcançados: 
 • Em 28 de Novembro tivemos o Curso de Capacitação 

com o palestrante Engenheiro Agrônomo Roberto 
Bretzel Martins, que falou sobre o seguinte tema: 

• Ecossistema e Biodiversidade, Sucessão Ecológica, 
Restauração Florestal, Água, micro bacias e a 
importância da Mata Ciliar e seus corredores.  



Resultados efetivamente alcançados: 
 

• Foi feito o plantio de 70 mudas em Área de Praça 

não sendo possível o plantio do numero desejado 

por solicitação da prefeitura. 



Resultados efetivamente alcançados: 
 • Foi realizado (01) mutirão de plantio de 300 

mudas de espécies nativas de Mata Atlântica 

em Área de Preservação Permanente  



Resultados efetivamente alcançados: 
 

 



Resultados efetivamente alcançados: 
Monitoramento 

(está sendo regularmente realizado 
pelo grupo e continuará até que as 
mudas estejam crescidas e fortes) 

 

 



O que deu certo?  
• Todas as etapas foram cumpridas com ajustes no 

inicialmente planejado. 
• FORTALECIMENTO do Grupo Ciclos Contínuos: tornaram-se mais 

seguros e ciente de suas capacidades e de que sua autonomia é 

possível e, atingiram os resultados esperados.  

 

DESTAQUE 

Apesar desse resultado (fortalecimento do grupo) não constar da matriz de 

resultados esperados do projeto – é um dos mais importantes pois 

buscamos o tempo todo o empoderamento das comunidades com as 

quais trabalhamos nos processos de educação ambiental  



O que não deu certo? O que faria 
diferente? 

• O que faríamos diferente seria a escolha das datas 

para os plantios. Elas precisam ser muito bem 

pensadas, pois para ser totalmente bem sucedido  

projetos como este, é preciso que sejam respeitadas 

as estações propicias ao plantio. 
 

• Precisamos também aprofundar o diagnósticos das 

áreas que queremos recuperar para não ocorrer o 

número tão grande de óbitos e o monitoramento 

constante para substituição das mudas perdidas. 

 



Conclusões Finais  
• Apesar de nossa pouca experiência na área, nossa responsabilidade 

falou mais alto e conseguimos alcançar nossos objetivos e sem a 
colaboração e direção dadas pela equipe da Supereco este trabalho 
jamais seria concluído.  

 

• Agradecemos ao CEDS pela confiança e oportunidade que nos 
deram!!!! 

 

• Agradecemos a todos os nossos parceiros, apoiadores, aos membros 
do Grupo Ciclos Contínuos e em especial ao CEDs, equipe do Instituto 
Supereco e à educadora ambiental Andréa Bossi pela confiança e 
oportunidade de transformar nossos sonhos em ações reais. 

  

 Grupo Ciclos Contínuos 



Sobre a continuidade 

• Infelizmente membros do grupo se 

dispersaram por motivos vários.  

• Sendo assim não podemos dar 

continuidade aos nossos projetos 

ficando apenas na gratidão pelo que já 

executamos. 



Sugestões de melhoria  

• Numa nova edição chamar para o curso 

pessoas e/ou membros de pequenas 

ONGs para que possam melhorar suas 

formações e serem autores de sua própria 

história 

• Limitar a (1) financiamento por ONG para 

que mais tenham acesso a esse recurso 


