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GUAPIAÇU
GRANDE VIDA

Rumo a novos
desafios
Comemorando o primeiro ano
do Projeto Guapiaçu Grande Vida,
com apoio da Petrobras,
e trabalhando para os próximos.

Caminhada Ecológica comemora
o Dia Mundial do Meio Ambiente

Alunos

Em breve,
o Projeto terá
o seu vídeo institucional. Para
isso, a equipe
de filmagem iniciou as tomadas
de imagens em
todo o município de Cachoeiras de Macacu.
Além
de
belíssimos cenários,
foram
feitas entrevistas com personalidades das
comunidades,
com a equipe GGV e REGUA, alunos e professores, muitas dessas entrevistas estão sendo emocionantes!
O vídeo será divulgado, ainda este ano, através do site: www.guapiacugrandevida.org.br e da fanpage no Facebook: Projeto Guapiaçu
Grande Vida.
Estamos preparando uma surpresa para você que acompanha
nosso projeto. Se você participou de alguma atividade do Projeto Guapiaçu Grande Vida e gostaria de enviar seu depoimento, em breve vamos disponibilizar um canal para você enviar o seu vídeo. Siga-nos
no Facebook e prepare seu vídeo contando a sua experiência com o
projeto. Quem sabe você não fará parte do nosso vídeo institucional.

O Dia Mundial do Meio Ambiente começou a ser comemorado
em Estocolmo, no dia 5 de junho
de 1972, onde aconteceu a primeira Conferências das Nações Unidas sobre o homem e ambiente, e
assim a data foi escolhida como
Dia Mundial do Meio Ambiente.
Em comemoração a essa data
realizamos uma semana de atividades de educação ambiental na
Reserva Ecológica de Guapiaçu –
REGUA que aconteceu no período
de 2 a 6 de junho de 2014.
Recebemos nos dias 2, 5 e 6
os alunos do 2º Segmento do Ensino Fundamental e Ensino Médio
do Colégio Estadual Sol Nascente,
Escola Municipal Engenheiro Elias
Faraht e Centro Educacional Valladares para participar de uma
atividade inovadora no município,
uma Caminhada Ecológica com
guiamento.
O objetivo foi o de proporcionar oportunidade de compreender,
de forma prática e transdisciplinar,
as interações entre os aspectos físicos (clima, solo, água, ar, relevo,
etc.), os aspectos bióticos (fauna,
flora, seres humanos), e antrópicos
(desmatamento, reflorestamento,
sistema econômico, etc), para que
a partir desta compreensão possam articular as teorias estudadas
em sala de aula.
A Caminhada Ecológica ocorreu numa trilha de aproximadamente 1.400m. Os alunos foram
divididos por grupo e utilizaram
bússolas, GPS e um mapa de navegação com cinco pontos de parada
para interpretação ambiental, cada
ponto com um tema de abordagem
diferente. Ponto 1: Orientação a
trilha, Ponto 2: Hidrologia, Ponto
3: Vegetação, Ponto 4: Solo e Ponto 5: Geologia. Em cada parada a
equipe do Projeto e os professores
explicaram sobre o que se observa2

Vídeo
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Fique atento!

Alunos no abrigo
para observação
de fauna

va ao redor fazendo uma conexão
com as atividades realizadas dentro da sala de aula. Nesta iniciativa
a proposta foi aproveitar o espaço
natural como sala de aula. Foi uma
caminhada educativa, muito mais
do que um passeio, uma aula ao ar
livre potencializando o processo de
ensino-aprendizagem.
Nessa ação podemos perceber o desenvolvimento pelo gosto
a pesquisa e pela investigação, o

Aluno dando depoimento
para vídeo institucional

senso de cooperação no trabalho em equipe, a sensibilidade e
a percepção dos jovens possibilitando que assumam atitudes
de conservação e preservação
ambiental, contribuindo para um
futuro sustentável no tempo e no
espaço. Além disto, a cooperação nas atividades é fundamental para o bom desempenho dos
grupos, mesmo que não haja uma
competição.
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UM ANO DE MUITOS FRUTOS
CAPA

Muito felizes em comemorar o primeiro ano do Projeto Guapiaçu
Grande Vida, um sonho construído com muito trabalho ao longo de seis
anos , que só foi possível por meio do patrocínio da Petrobras, via Programa Petrobras Socioambiental.
Agora que esse sonho está em plena realização com a execução do
trabalho no campo, a alegria é enorme e os desafios cada vez maiores.
E por tudo isso, antes de mais nada, precisamos agradecer a todos que
participam do Projeto e que acreditaram e ainda acreditam neste sonho.
Estamos satisfeitos com os resultados já atingidos, mas sabemos
que a região ainda é carente de projetos socioambientais que agreguem
a educação ambiental e a geração de trabalho e renda. Nossos resultados parciais nos mostram que as comunidades precisam de qualificação
e educação. É por isso que batalhamos todo dia para darmos continuidade ao Projeto Guapiaçu Grande Vida.
Que os frutos se multipliquem!

“O projeto Guapiaçu Grande Vida, é uma grande realidade. E a cada dia, vem se consolidando como um dos mais importantes e bem sucedidos projetos de origem socioambiental
dentro do Município de Cachoeiras de Macacu, servindo até como referência para demais
projetos do gênero.
Atuando na conservação e restauração da biodiversidade da Mata Atlântica, na mobilização social levando informação e realizando capacitação profissional, o Guapiaçu Grande Vida conta com uma excelente e gabaritada equipe de profissionais e com uma ótima
estrutura física para realização de atividades educacionais, culturais e sócioeconômicas.
Para escolas, alunos e educadores, o projeto torna-se um roteiro ‘’quase obrigatório’’ e
para toda sociedade civil, é uma ferramenta indispensável para contribuir na formação de
novos cidadãos mais críticos, participativos e mobilizados com a importância da preservação de nossa biodiversidade.
Parabéns pelo trabalho e muito sucesso a todos.”

Gabriela Viana
Autora e coordenadora do Projeto Guapiaçu Grande Vida - REGUA

Guilherme Jones Souza
Biólogo do Instituto Vital Brazil

Restauração
florestal

Reuniões
de Conselho

Realizadas 11
reuniões com a
participação direta
de 222
lideranças locais.

Curso de
capacitação
de produção
de mudas

3 dias de caminhada
Dias
de campo

50 hectares reflorestados
por 18 trabalhadores locais
com 85 mil mudas.
22 trabalhadores
Curso
de capacitação
de coleta
de sementes

rurais capacitados
em 16 horas de
aulas práticas e
teóricas.

Encontros
com as
comunidades

ecológica interpretativa
com 127 alunos
e 12 professores.

24 trabalhadores rurais
em 24 horas de aulas

A bacia vai
até você

teóricas e práticas.
Capacitação
de monitores
ambientais

32 professores capacitados

12 reuniões realizadas em duas
rodadas em 18 comunidades
envolvendo 352 pessoas
na elaboração da análise FOFA,
a missão e a visão.

Sensibilização e mobilização
para a gestão sustentável da
sub-bacia do rio guapiaçu de
1.883 alunos através da
educação ambiental.

em duas oficinas, totalizando
60 horas de aulas.
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Qualificação traz mais produtividade
para a restauração florestal
Os Cursos de “Capacitação de
Coletas de Sementes Florestais”
e de “Produção de Mudas de Espécies Florestais Nativas da Mata
Atlântica” foram realizados na REGUA durante os meses de junho e
julho, contando com a participação
de 46 trabalhadores da região.
Foram 40 horas de aulas teóricas e práticas sobre coleta e manejo de sementes, equipamentos de
segurança, uso de GPS, localização,
marcação e fenologia de matrizes
e técnicas de escalada em árvores
(Acrodendrologia). Além de revelar
peculiaridades e dicas da produção

de mudas, propondo maneiras inovadoras de se produzir espécies nativas da Mata Atlântica.
Segundo o responsável pelo
viveiro da REGUA, Mauricio Nogueira: “Os cursos foram muito produtivos pois, mesmo eu que já trabalho

nessa área, tive a oportunidade de
aprender novas técnicas, e já estou
repassando para as pessoas que trabalham comigo no nosso viveiro. Os
instrutores nos deram muitas informações novas, de forma clara, tanto
na produção e no manejo de semen-

“Os cursos foram muito produtivos pois, mesmo eu
que já trabalho nessa área, tive a oportunidade de
aprender novas técnicas, e já estou repassando para
as pessoas que trabalham comigo no nosso viveiro.”
Mauricio Nogueira
Responsável pelo viveiro da REGUA
tes e mudas quanto na utilização de
novos equipamentos de escalada
e de segurança. Aprendi também a
fazer a marcação de matrizes com
o GPS. Com todas essas novas informações nosso trabalho fica muito
mais dinâmico e produtivo, espero
que o Projeto Guapiaçu Grande Vida
consiga trazer mais cursos de capacitação para que a gente consiga
melhorar e aumentar a produção de
mudas da região. ”
Os participantes dos cursos residem na região e alguns já trabalhavam com coletas de sementes e
produção de mudas, outros vieram
em busca de conhecimento nessa
nova área, visando novas possibilidades no mercado de trabalho.
Cabe ressaltar a importância da
qualificação para os trabalhadores
locais que desenvolvem uma nova
atividade econômica no meio rural,
de forma sustentável, fortalecendo
ainda mais, a cadeia produtiva da
restauração florestal.
O objetivo dos cursos foi o de
aproveitar o conhecimento de muitos trabalhadores rurais para aprimorar as técnicas e oferecer uma
segunda alternativa econômica
para estes trabalhadores. É a cadeia
produtiva da restauração florestal
entrando em funcionamento.
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Professores capacitados
fazem a diferença
A Oficina de Capacitação faz
parte do Programa de Gestão Ambiental Sustentável da Alta Bacia
do rio Guapiaçu, programa este
que já capacitou 32 professores
do município, totalizando 60 horas, com atividades práticas e debates sobre temas como Gestão
de Territórios e Gestão de Bacias
Hidrográficas. Ainda esse ano, serão oferecidas duas oficinas, nos
meses de agosto e outubro.
O 2° Módulo aconteceu no
início do mês de maio, na sede da
REGUA, com a participação de 16 professores das
escolas das redes pública
e privada do Município de
Cachoeiras de Macacu.
Nesse módulo foram
abordados temas como
a introdução à gestão
de bacias hidrográficas,
relação de água e floresta, legislações brasileiras para uso da água,
gestão estadual de recursos hídricos, Comitê
de Bacias Hidrográficas,
pegada hídrica e a elaboração de maquetes
representando
partes
da sub-bacia hidrográfica do rio Guapiaçu e um
debate sobre Comitês
de Bacias Hidrográficas.

Professores

A gestão de recursos hídricos, através da bacia hidrográfica, tem papel fundamental na
gestão ambiental. Entretanto,
a participação da sociedade na
gestão dos recursos hídricos ainda é um desafio para muitas bacias hidrográficas. O Programa
de Capacitação para a Gestão
Ambiental do Projeto Guapiaçu
Grande Vida tem como objetivo
a mobilização social para participação responsável na gestão dos
recursos hídricos.

Próximas Oficinas
4 a 8 de agosto na REGUA
3° Módulo
Planejamento Estratégico Ambiental Participativo
6 a 10 de outubro na REGUA
4° Módulo
Práticas Sustentáveis na Escola

7

Encontros com as comunidades
estimulam reflexão sobre o futuro
A equipe GGV realizou, durante o mês de maio, a segunda
rodada de reuniões, envolvendo
moradores de 18 comunidades da
sub-bacia do rio Guapiaçu.
No total foram seis reuniões,
com a participação de 252 moradores das localidades do Guapiaçu e Santo Amaro; Vecchi, Ilha
Vecchi, Quizanga, Serra Queimada, Bonanza, Sebastiana e Boa
Sorte; São José da Boa Morte;
Matumbo, Areal e Estreito; Funchal, Duas Barras, Itaperiti, Santa
Maria e Maraporã.
Os encontros têm como finalidade a elaboração do Planejamento Estratégico Participativo,
através da análise FOFA. A técnica
utilizada pela equipe permite que
todos os presentes participem e

Comunidade

que as decisões sejam definidas
pela maioria do grupo.
A realização desses encontros é fundamental para que a
comunidade reflita sobre a sua
realidade, sendo também um estímulo à comunidade a reflexão so-

SETEMBRO • 3o ENCONTRO COM AS COMUNIDADES
DATA

HORA

LOCAL

COMUNIDADES

1O

18

Galpão do Mercado
do Darcy

Matumbo, Areal e Estreito

2

17

Galpão do Elizeu
na Ilha Vecchi

Vecchi, Ilha Vecchi, Quizanga,
Serra Queimada, Sebastiana e
Boa Sorte

8

18

Subprefeitura de
Maraporã

Maraporã

12

19

Clube do Guapiaçu

Guapiaçu e Santo Amaro

23

18

Centro de Múltiplo Uso

São José da Boa Morte

30

19

Escola do Funchal

Funchal, Duas Barras, Itaperiti
e Santa Maria

Moradores das localidades, não deixem de participar!!

bre o seu futuro, buscando sempre fomentar o desenvolvimento
sustentável da região.
O material produzido durante
as reuniões foi compilado e devolvido às comunidades para validação e discussão com os demais
membros. No mês de setembro a
equipe GGV retornará às comunidades para iniciar a elaboração
dos Planos de Ação. A participação dos membros das comunidades é fundamental para este
processo e o resultado deste trabalho ficará com as comunidades
para que possam executar seus
próprios Planos de Ação.
Confira as datas dos próximos encontros e PARTICIPE!

Expediente
Boletim Guapiaçu Grande Vida
Responsável: REGUA
Nathalie Horta e Ana Carolina Moreira
Nicholas John Locke

Gabriela Viana Moreira

Raquel Risso Locke

Equipe GGV

Vice Presidente

Fábio Lagoas
Diretor Financeiro
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