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APRESENTACÃO

Ciência Cidadã é uma importante ferramenta gratuita, 
desenvolvida para inúmeras aplicações, como: 
restauração ecológica, ordenamento territorial, 
resolução de conflitos, uso e ocupação dos recursos no 
fortalecimento da democracia, dentre outras. Ainda em 
expansão no Brasil, a ferramenta foi utilizada no Projeto 
Ciência Cidadã: assegurando a vida, a floresta e o carbono 
na terra, obtendo resultados inovadores na restauração 
ecológica. Essa cartilha tem o objetivo de fomentar o seu 
uso e tornar viável sua aplicação em outras realidades.

O projeto teve como objetivo central promover a 
restauração de Áreas de Preservação Permanente (APPs), 
em dois assentamentos rurais de Mato Grosso do Sul: o 
assentamento Andalucia, localizado no município de 
Nioaque - MS e o Bandeirante, na cidade de Miranda -MS, 
ambos localizados em regiões de extrema importância 
ecológica.

A publicação não pretende esgotar os assuntos citados, 
mas oferecer um exemplo de restauração ecológica 

participativa com a inclusão da ferramenta Ciência 
participativa através da ferramenta Ciência Cidadã, e 
como ela pode ser readaptada a qualquer realidade. 

Os resultados do projeto Ciência Cidadã demonstram 
que é possível trabalhar de maneira participativa, 
recuperar áreas por meio da recomposição de espécies 
nativas e gerar renda extra para os assentados. O 
comprometimento dos moradores tem sido essencial 
para conseguir restaurar as áreas e ter uma produção 
que garanta a conservação dos recursos naturais. 

A publicação Ciência Cidadã: uma ferramenta a favor 
da sustentabilidade tem como objetivo incentivar os 
pequenos produtores a buscarem melhorias ambientais 
que, aliadas ao potencial produtivo do ecossistema, 
podem resultar em novas fontes de renda. Outra 
finalidade é apresentar a potencialidade da ferramenta 
Ciência Cidadã para tomadores de decisão, ONGs e 
universidades.
                  Boa Leitura!



O Projeto Ciência Cidadã veio 
para provar que todos podem 

contribuir e  participar na 
conservação dos recursos 
naturais. As ações são 
desenvolvidas, aplicadas 

e analisadas por todos, 
utilizando-se da tecnologia para 

unir as pessoas. Assim, todos que 
identificarem uma área que esteja degradada podem 
utilizar a técnica de restauração aplicada no projeto para 
recuperar a vegetação nativa. Há alguns anos, conservar 
os recursos naturais e reflorestar estavam mais próximos 
da realidade das grandes propriedades, devido ao alto 
custo. Porém, com a ferramenta Ciência Cidadã, este fato 
mudou e, hoje, os pequenos proprietários e assentados 
também podem recuperar suas áreas, como demonstram 
os resultados do projeto, de forma coletiva e colaborativa.

TODO MUNDO 
PODE CONTRIBUIR

Esse é um Projeto desenvolvido pela ECOA, com apoio 
do Programa Ecomudança do Itaú, em dois assentamentos 
rurais de Mato Grosso do Sul. 

PROJETO CIÊNCIA CIDADÃ: 
ASSEGURANDO A VIDA, A 
FLORESTA E O CARBONO NA TERRA
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O assentamento Andalucia, com 164 agricultores 
familiares, está localizado no município de Nioaque e, o 
Bandeirante, com 63 lotes, no município de Miranda. Os 
assentamentos estão localizados em regiões de extrema 
importância ecológica, ricos em recursos hídricos e  no 
encontro entre os ecossistemas Cerrado, Pantanal e Mata 
Atlântica. 

A região fica próxima ao Parque Nacional da 
Bodoquena e faz parte do chamado Geo-Parque – 
MS, local de importantes afluentes dos rios Miranda e 

Aquidauana, ambos importantes 
para a Bacia hidrográfica do 

Rio Paraguai – BAP.

Os resultados do 
projeto demonstram 
que é possível 
restaurar áreas 
degradadas por 

meio de um modelo 
participativo.

CONFIRA COMO CADA ETAPA DO 
PROJETO CIÊNCIA CIDADÃ FOI 
IMPLANTADA:
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A restauração ecológica 
é uma técnica antiga e 
conhecida, que há muitos 
anos está sendo aprimorada. A 
evolução consiste principalmente 
em encontrar ferramentas mais adequadas 
para cada tipo de vegetação e região. Como as áreas 
de atuação do projeto estão localizadas em regiões 
de encontro do Cerrado, Pantanal e Mata Atlântica, 
as parcerias com cientistas, que diariamente estudam 
esses ecossistemas, foram essenciais. A equipe contou 
com o apoio técnico dos pesquisadores do laboratório 
de Botânica, da Universidade Federal de Mato Grosso 
do Sul (UFMS). As parcerias feitas com instituições de 
pesquisa e produtores foram necessárias e fundamentais 
para consolidação das ações planejadas.

[FASE 1]   

Parceria técnica

[FASE 2]   

Apresentação do Projeto Ciência 

Cidadã para os agricultores familiares

O primeiro passo foi realizar uma conversa com 
alguns moradores e líderes comunitários para levantar 
informações sobre a realidade local e as principais 
dificuldades para restaurar as áreas degradadas. Dessa 
maneira, foram identificados alguns possíveis produtores 
que poderiam estar interessados em contribuir com o 
projeto. A proposta foi apresentada em detalhes para 
cada um para ter o máximo de adesão e, principalmente, 
o comprometimento do morador. Após a conversa 
foram escolhidos dois moradores locais que auxiliariam 
no monitoramento do projeto, utilizando a ferramenta 
Ciência Cidadã. O contato direto com os moradores e 
o auxílio de monitores dos assentamentos permitiram 
um entendimento da realidade local pela equipe 
técnica, dando uma maior compreensão da proposta 
para os produtores. A transparência na apresentação 
da proposta e o levantamento prévio das informações 
foram os primeiros passos de uma longa parceria com 
os proprietários. 
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As áreas pré-selecionadas foram visitadas pelos 

pesquisadores da UFMS, especialistas em restauração, 

acompanhados pela equipe do projeto e proprietários. 

A visita in loco permitiu identificar o potencial de 

regeneração de cada área, 

sua importância no 

contexto e definir 

a técnica a ser 

utilizada. 

Após o primeiro contato, foi aplicado um questionário 
com o objetivo de identificar o conhecimento dos 
participantes sobre restauração das áreas degradadas. 
Também, buscou-se avaliar as possibilidades de melhoria 
de renda com o projeto, por meio da coleta de frutos 
do Cerrado e produção apícola ou melípona. Nesse 
mesmo período, foram utilizadas imagens de satélite 
para identificar o valor ecológico das áreas previamente 
identificadas para a restauração. A equipe técnica e os 
produtores optaram por selecionar áreas de nascentes 
ou bordas de pequenos córregos, denominadas pela 
legislação brasileira como Áreas de Preservação 
Permanente (APP), para aliar às questões sociais 
e ambientais, ou seja, para permitir que a 
restauração trouxesse um ganho ambiental e 
econômico, uma vez que a preservação dessas 
áreas é fundamental para a qualidade e volume 
de águas na região. 

[FASE 3]   

Levantamento das informações no 

local e mapeamento das áreas

[FASE 4]   

Visita às áreas mapeadas 

(Diagnóstico)
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O comprometimento dos proprietários é fruto da clareza 
da equipe técnica do projeto com os seus parceiros. Para 
passar segurança aos participantes foi fundamental a 
apresentação de cada etapa, bem como o papel que cada 
um desempenharia, como seriam realizadas as ações e, 
por fim, a consolidação dos resultados. No entanto, a 
participação social dentro de projetos de restauração 
ecológica requer constantes adaptações e esta realidade 
deve ficar explícita para não causar frustrações e até 
mesmo desistência dos agricultores familiares. Um 
exemplo vivenciado foi buscar alternativas para o uso 
do recurso hídrico pelo gado. Isolar a área exige uma 
alternativa para oferecer água para a criação que utiliza a 
margem do córrego, com a instalação de piletas e açudes. 
O envolvimento dos proprietários foi fundamental para 
resolver esse obstáculo, pois a solução partiu deles.

É importante ressaltar como se negociou os custos 
dos processos de restauração ecológica. O diálogo 
e a transparência mais uma vez foram primordiais. 
Técnicos e proprietários, com as técnicas já definidas, 

identificaram e apresentaram as limitações de cada um 
para execução das atividades de recuperação. Assim, o 
Projeto Ciência Cidadã custeou algumas intervenções 
de infraestrutura, como a instalação de piletas e açudes 
e os proprietários contribuíram, como contrapartida, 
com a mão de obra e também com alguns insumos 
necessários para a construção das obras. 

Outro fato importante, negociado com os agricultores 
familiares, foi sobre a construção de viveiros para 
produção de mudas. Os participantes indicaram que tal 
iniciativa não era eficaz para a realidade deles, porque 
já havia sido realizada sem 
sucesso. Dessa maneira, 
em consenso, optaram 
pela aquisição de 
mudas prontas. 

[FASE 5]   

Comprometimento dos agricultores 

familiares
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[FASE 6]   

A ferramenta Ciência Cidadã

Com a definição das áreas e das 
soluções mais viáveis para 

cada propriedade, deu-se 
início ao desenvolvimento 
da ferramenta que seria 
utilizada no Projeto Ciência 

Cidadã. 

A ferramenta é um aplicativo 
chamado ExCities que pode ser utilizado em qualquer 
celular Android modelo Smartphone.

 Possui comandos simples e pode ser adaptado para 
qualquer realidade.  O acesso à ferramenta é livre e está 
disponível no site: www.ucl.ac.uk/excites.

A ferramenta traz diversas telas compostas por ícones, 
com imagens da propriedade (cercas, flora, animais, 
entre outros), fáceis de serem identificadas e, ao clicar, 
as informações são enviadas para os técnicos, via 
internet ou SMS. 

Após essa fase, os participantes ajustaram o aplicativo, 

de acordo com as características da flora, do solo, dos 
animais de cada área que seria restaurada.

No Projeto, como mencionado, houve a participação de 
dois monitores que, juntamente com os proprietários 
visitaram as áreas, fazendo o monitoramento, para 
alimentar o aplicativo. Com o envio das informações a 
equipe técnica pode acompanhar se a recuperação da 
área estava ocorrendo como o planejado. Por exemplo, 
se havia problemas na cerca, presença do gado na área, 
o desenvolvimento de plântulas e sementes, dentre 
outros. Todas essas informações ficam registradas e 
acessíveis para que a equipe técnica aessar.

Embora o aplicativo tenha uma interface simples 

e lúdica, foram selecionados dois moradores para 

participarem de uma formação sobre o uso do aplicativo 

e participarem do Projeto como monitores. O curso, que 

teve duração de dois dias, realizado no campus da UFMS 

de Campo Grande, foi baseado na construção e aplicação 

[FASE 7]   

Formação
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de uma nova plataforma para mapear as palmeiras 

do campus. Informações complexas de biologia como 

adensamento, riqueza e abundância foram rapidamente 

compreendidas pelos agricultores.

O objetivo da formação foi dar aos monitores total 

domínio da ferramenta para que, futuramente, eles 

possam ensinar o uso aos demais proprietários. Dessa 

maneira, quaisquer novas 

questões que surgiam eles 

mapeavam e os técnicos 

tinham condições de 

responder de maneira 

rápida e precisa. 

Com base nos processos de 
regeneração, encontrados 
nas áreas avaliadas, foram 
feitas discussões com os 
pesquisadores para definir 
o processo de recuperação 
mais adequado, dessa maneira 
as ações contribuíram com a 
capacidade de regeneração natural da paisagem. 
Foram realizadas as intervenções necessárias em cada 
propriedade, como o isolamento da área e alternativa 
de bebedouros para criação de gado. O trabalho todo 
foi realizado em parceria com os agricultores familiares, 
buscando contrapartidas e desenvolvimento de ações 
conjuntas. Ao final do Projeto foram construídos 5.179 
metros de cerca, cinco reservatórios de água, plantadas 
500 mudas e 20 quilos de sementes de plantas nativas 
do Cerrado, resultando na recuperação de 21,8 há de 
Áreas de Preservação do Cerrado.

[FASE 8]   

Início da restauração
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Cada monitor do projeto recebeu um aparelho celular 
com o aplicativo Ciência Cidadã instalado. Toda semana 
eles visitavam as propriedades, conversavam com os 
seus colegas agricultores e coletavam as informações 
sobre o avanço da recuperação. Entre as informações 
coletadas, os monitores observavam a presença de 
animais dispersores, o desenvolvimento da área, a 
entrada de gado, avaliação do combate a braquiária, a 
erosão, a lixiviação pluvial, dentre outras. 

O aplicativo Ciência Cidadã pede para que o monitor tire 
uma foto da área para ilustrar a informação coletada, 
que automaticamente coleta a posição geográfica do 
monitor. Isso possibilita identificar a propriedade.

O aplicativo permite que os celulares enviem as 
informações através de SMS ou internet. Os resultados 
foram transferidos para o computador e discutidos com 
os agricultores para possíveis adaptações das ações do 
Projeto. 

[FASE 9]   

Monitoramento Mais uma vez, é importante enfatizar que a ferramenta 
pode ser adaptada para qualquer realidade. O 
monitoramento da restauração é apenas uma das 
possíveis utilizações. 

A inovação no uso da ferramenta Ciência Cidadã está 
no baixo custo e nas informações precisas sobre o 
que está acontecendo no campo, além de promover 
o fortalecimento do compromisso dos agricultores na 
melhoria da propriedade e, consequentemente, dos 
recursos naturais, e até mesmo levar à adequação da 
legislação vigente. Após a execução do projeto Ciência 
Cidadã, por entrevistas realizadas com os proprietários 
mostraram que eles se tornaram partes integrantes da 

iniciativa sobre o controle da coleta 
de dados, avaliação e definição 

das ações. A replicação dessa 
proposta em outras áreas é 
altamente viável. 
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