Ano 2
Número 5
Novembro 2018

n TRILHA INTERPRETATIVA

GRANDE VIDA JÁ É UM SUCESSO
EM CACHOEIRAS DE MACACU
No dia 25 de setembro, foi inaugurada
a trilha interpretativa Grande Vida,
a primeira com trecho adaptado
para pessoas com deficiência
do município de Cachoeiras de Macacu.
CONTINUA

Visitantes no trecho adaptado
da trilha interpretativa Grande Vida

@guapiacugrandevida

@GGVBR

n CONTINUAÇÃO

A iniciativa
de criar a trilha de educação ambiental,
estendendo às
pessoas com deficiência, permitindo a contemplação da Mata
Atlântica, é do
projeto Guapiaçu
Grande Vida, realização da Reserva
Ecológica de Guapiaçu (REGUA), com
o apoio da Prefeitura de Cachoeiras de
Macacu e patrocínio
da Petrobras.
A trilha recebeu
placas de interpretação ambiental em
todo o seu percurso,
o que possibilita aos
professores, condutores e visitantes trabalharem diversos conteúdos em
uma área reflorestada. Ela tem
extensão de 1.400 metros com
grau de dificuldade leve. A trilha
possui placas que são pontos de
paradas e abordagens de temas
relevantes, e possui ferramentas
de educação ambiental, como o
terrário.
A trilha foi parcialmente
adaptada para que seja possível
sua utilização por pessoas com
deficiência. O objetivo é promover
a inclusão social por meio de atividades de educação ambiental e
do contato com a natureza. Sendo assim, possibilitando visitas
de entidades assistenciais para
participar de um roteiro de visitação em uma trilha adaptada com
estrutura para deficientes visuais,
físicos e pessoas com transtornos
mentais. A trilha foi inaugurada,
mas sua implementação deverá seguir ao longo dos próximos
anos, essa melhora contínua.
O evento contou com a presença de mais de 100 pessoas, e
com representantes de parceiros,
da Petrobras, das Prefeituras de
2

n CAPACITAR PARA

DA CAPA

USAR MAIS E MELHOR
As trilhas interpretativas têm atributos especiais como: a sensibilização do público, a interação e
a conscientização ambiental. Por meio destas ferramentas é possível transmitir ao público conhecimentos de maneira informal, e o contato com a natureza
facilita esse processo de ensino-aprendizagem.
A equipe Guapiaçu Grande Vida está oferecendo
treinamento para professores do município para um
melhor aproveitamento da trilha interpretativa. Assim temos a expectativa de receber ainda mais estudantes da região para desfrutarem de uma experiência que sempre é única.
Em setembro, o curso teve como público-alvo os
professores do município de Cachoeiras de Macacu, participaram das atividades 18 educadores. O evento ocorreu nos dias 11, 20 e 28 de setembro com carga horária
de 20 horas, com aulas teóricas e práticas na REGUA.

Cachoeiras de Macacu e Itaboraí,
além de instituições assistenciais
como a Associação Pestalozzi.
Você também pode trazer o
seu grupo de estudantes para uma
aula de campo na Trilha interpretativa Grande Vida, realizando o
agendamento por meio de correio
eletrônico aos cuidados de Ana
Carolina Moreira no seguinte endereço: anac@ggvbr.org.

n MAIS UMA SELEÇÃO

DE MONITORES
AMBIENTAIS –
AGORA SÃO 45

O monitoramento da análise de água dos
rios do Município é a concretização de um
programa piloto de educação ambiental que
envolve estudantes da rede pública de Cachoeiras de Macacu. O objetivo é sensibilizar
os jovens da região, que agora são nossos monitores ambientais, quanto a importância do
cuidado ambiental para a qualidade dos rios,
assim como sobre a influência do homem em
determinados locais.
O primeiro grupo de monitores ambientais, iniciou suas atividades em novembro de
2017. O segundo grupo foi selecionado no segundo semestre de 2018, completando agora
um grupo com 45 estudantes. O processo de
seleção foi amplo e contou com avaliação do
histórico escolar, a criatividade, comunicação,
liderança, pró atividade, relação interpessoal,
capacidade de produção, disponibilidade e
responsabilidade. Além disso, receberam 20
horas de capacitação com aulas teóricas e
práticas na REGUA. Quer conhecer mais sobre
os monitores ambientais e o Programa Piloto
de Monitoramento de Recursos Hídricos, siga
a nossa página das redes sociais. Todos os
meses temos coletas nos rios da região e você
ficará sabendo de tudo.

Já estivemos aqui três vezes e cada vez que a
gente vem é uma trilha diferente, é um espaço
novo e podemos aproveitar sempre como se fosse
a primeira visita. E dessa vez foi muito especial
porque pudemos trazer os nossos alunos que não
tinham a oportunidade de vir antes. Devido a
acessibilidade, a gente não incluía alguns alunos,
agora podemos incluir e isso foi muito bacana.
Angela Guida
Diretora da Associação Pestalozzi
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n MAIS 50 MIL MUDAS NO CAMPO
Novembro começou com o desafio de colocar mais 50 mil mudas no campo. Serão 30 hectares,
o equivalente a 30 campos de futebol, que há alguns anos não eram
usados nem para agricultura, nem
para a pecuária, uma área muito
degradada. Serão usadas apenas
mudas nativas da Mata Atlântica, a
grande maioria produzida no viveiro da REGUA a partir de sementes
coletadas na própria região. São

120 espécies diferentes de árvores
que garantirão a diversidade da
nova floresta.
No total o projeto Guapiaçu
Grande Vida terá reflorestado até
março de 2019 160 hectares, sendo
100 entre 2013 e 2016 e mais 60 entre 2017 e 2019. Mas não basta apenas
plantar, para que a floresta cresça e
cumpra seu papel no meio ambiente
ela deve ser cuidada por, pelo menos,
5 anos. Há quase 20 anos, a REGUA

desenvolve projetos de preservação
e recuperação de áreas importantes
para a biodiversidade e o fornecimento de água, com o intuito de amenizar
os efeitos das mudanças climáticas.
Quer saber mais sobre o trabalho
e os resultados do projeto Guapiaçu
Grande Vida e da REGUA? Visite nossos sites e acompanhe nossas redes
sociais. Faça-nos uma visita e conheça nossas florestas plantadas, você é
nosso convidado!

Quer saber mais sobre a REGUA e o projeto
Guapiaçu Grande Vida?
Visite nossas redes sociais e o nosso site.
@ggvbr no Facebook
@guapiacugrandevida no Instagram
www.ggvbr.org na WEB

Boletim Guapiaçu Grande Vida

Responsável: REGUA
Fazenda São José de
Guapiaçu s/nº – Guapiaçu
Cachoeiras de Macacu – RJ
CEP 28.680-000

Aline Damasceno, Ana Carolina Moreira,
Patrick de Oliveira e Tatiana Horta
Nicholas John Locke
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Diretor Financeiro
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