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GUAPIAÇU
GRANDE VIDA
O CONCURSO

Belezas da Natureza
foi uma beleza
No mês de setembro, de 15 a 19,
realizamos com muita satisfação, na
Reserva Ecológica de Guapiaçu - REGUA,
o Concurso Belezas da Natureza, com o
tema Preservação Ambiental. O concurso
visou sensibilizar os estudantes sobre a
importância da natureza, despertando
um novo olhar para o meio ao seu
redor, através da reflexão e debate dos
assuntos ambientais.

Alunos de Escola Municipal
participando do concurso
Belezas da Natureza

A Educação Ambiental
no Guapiaçu Grande Vida
A Educação Ambiental é um
tema transversal e interdisciplinar
que deve fazer parte da formação
de todo cidadão consciente, questionador e preocupado com o meio
em que vive.
O Projeto Guapiaçu Grande
Vida, que conta com o patrocínio da
Petrobras, está fazendo a sua parte!
Paralelamente ao reflorestamento
de 100 hectares de vegetação nativa
da Mata Atlântica, o projeto executa
ações em Educação Ambiental com
alunos e professores do município.
As ações em Educação Ambiental são divididas em três etapas: atividades na escola, visitas
das escolas na Reserva Ecológica
de Guapiaçu - REGUA e cursos de
capacitação de professores.
Nas escolas, a equipe do proContinuação da capa
O primeiro concurso de fotografia e de produção textual “Belezas da Natureza” recebeu alunos de
escolas públicas e privadas de Cachoeiras de Macacu. O público-alvo
foi de alunos do 2º segmento do Ensino Fundamental e Ensino Médio.

jeto desenvolve uma atividade
chamada “A bacia vai até você!”, e
com a utilização de maquetes e jogos sensibilizando os alunos sobre
a importância das árvores e das
florestas na produção de água, o
conceito de bacia hidrográfica, da
mata ciliar, a interligação entre os
elementos de um ecossistema e os
cuidados que deve-se ter para preservar os recursos hídricos.
Na Reserva são realizados os
Dias de Campo, eventos que recebem as escolas com uma programação interessante, intensa e motivadora, As atividades desenvolvidas
são: Caminhada ecológica, Concurso de fotografia e produção textual
e Plantio da primeira muda.
Com os professores foram
realizados cursos de capacitação

para atuarem como multiplicadores desses conhecimentos agindo
como monitores ambientais. Assim,
o projeto permite uma continuação
desse trabalho de sensibilização
ambiental tão importante. Então,
nesses 16 meses, foram realizadas 34 visitas escolares, atingindo
3.307 alunos. Recebemos na Reserva seis escolas com 188 alunos e capacitamos 63 professores.
Estamos muito satisfeitos com
o trabalho desenvolvido até agora!
Temos muito ainda para fazer nesse
trabalho árduo de sensibilização e
proteção do meio em que vivemos.
Entretanto, estamos cientes de que
muito mais ainda tem para ser feito.
Esperamos que em 2015 possamos
contribuir mais para sensibilização
de alunos e professores.

Os alunos foram recebidos
com uma apresentação da REGUA
e do projeto GGV, instruções sobre
o concurso e uma reflexão para
sensibilização ambiental. Cada aluno utilizou o seu equipamento de
fotografia individual: câmeras fotográficas ou celulares. Divididos
em grupos, foram para a trilha fa-

zer as fotografias e depois para o
auditório para produzir o texto.
Contamos com uma comissão
julgadora que recebeu a colaboração de técnicos e professores do
município, foram eles: Deneci Sardinha (E.M. Elias Faraht), Euzimar
Gomes (PETP), Liliane Costa (E.M.
Carlos Brandão) e Alessandra Bernabé (E.E. Sol Nascente). Finalizamos a primeira etapa do concurso
com um vencedor escolhido em
cada escola particular, estadual
e municipal. A visita se encerrou
com um lanche e a premiação.
Na semana seguinte foi dado
início a votação da segunda etapa
do Concurso. As três fotografias
e produções textuais vencedoras
da primeira etapa foram apresentadas na fanpage do Projeto GGV,
na rede social Facebook, para votação. O evento contou com a participação de três escolas e 58 alunos.
O grande vencedor do Concurso
Belezas da Natureza foi a escola
particular Instituto Educacional
Chave do Saber que recebeu 338
likes no Facebook.

Alunos da E. E. M. Ernestina Ferreira Campos no concurso “Belezas da Natureza”
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Alunos

Muito trabalho e mais
um desafio para 2015

Raquel Locke na área reflorestada

O Projeto GGV, que conta com
o patrocínio da Petrobras através
do Programa Petrobras Socioambiental, concluiu a primeira fase
das atividades de restauração com
o plantio de 85.000 mudas em 50
hectares de área degradada, equivalente a 50 campos de futebol.
Para a segunda fase mais 50 ha serão reflorestados e nossas mudas
estão sendo produzidas “a todo o
vapor” com a ajuda de uma equipe

altamente especializada para executar todas as etapas da cadeia
produtiva da restauração florestal.
A matéria prima (semente)
utilizada foi oriunda de fragmentos florestas da própria região.
Foram coletados ao todo 130 kg de
sementes, com uma diversidade de
60 espécies. As mudas foram todas produzidas em sacolas plásticas, a fim de aumentar a sua durabilidade no viveiro e resistência no
campo. A maioria das espécies já
está a pleno sol, no processo chamado de “rustificação”, que serve
para deixar a muda mais forte para
aguentar as condições do campo,
onde o sol é mais forte e nem sempre a água está disponível como
num viveiro.
O preparo da área será iniciado no mês de novembro, com a
confecção da cerca a fim de deli-

mitar e proteger a área, seguido da
limpeza do terreno para o controle
das plantas invasoras e o controle
de formigas cortadeiras. O plantio
das mudas ocorrerá no início de janeiro do ano que vem.
Estamos nos preparando para
monitorar estas áreas plantadas
para garantir que não seja perdido
o trabalho, as mudas nem o recurso investido. Para isso usamos uma
técnica já reconhecida no meio
acadêmico e temos o acompanhamento do Instituto Estadual do
Ambiente (INEA). Também serão
observadas a presença de novos
indivíduos vegetais e a colonização
espontânea de indivíduos da fauna
como pássaros, insetos, mamíferos
roedores, dentre outros mamíferos.
Isto nos dará a indicação de que floresta está cumprindo seu papel e
que ela seguirá firme e forte.

Capacitação de monitores concluída
e surpresa na C. E. Maria Veralba
O Projeto GGV dando continuidade às suas atividades de educação ambiental finalizou o Programa de Capacitação de Monitores
Ambientais com o 4º módulo que
foi realizado durante a semana do
dia 6 a 10 de outubro, com o seguinte tema: Práticas Sustentáveis
nas Escolas.
Foram desenvolvidas atividades teóricas e práticas sobre viveiro florestal nas escolas, horta
e composteira sustentáveis, rádioweb, trilha interpretativa e roteiros
de atividades para a sensibilização
dos alunos.
Com a finalização desse 4° módulo, concluímos um dos objetivos do
projeto Guapiaçu Grande Vida, que é
a Capacitação para Gestão Ambiental Sustentável na alta bacia do rio
Guapiaçu, com o total de 120 horas,

formando 63 monitores ambientais,
23 acima da meta projetada.
O trabalho foi concluído com
grande alegria para todos os envolvidos. Durante a visita da equipe GGV
ao Colégio Estadual Maria Veralba,
deparamos com o resultado do trabalho desenvolvido durante a Capacitação: os professores João Ferreira

Professores

e Leandro Ouverney fazendo a preparação da horta e da compostagem
em benefício da escola. O projeto foi
desenvolvido durante o 3º módulo de
Capacitação (Planejamento Estratégico Participativo – no mês de agosto
– e no mês de outubro foi posto em
prática pelos professores que participaram da capacitação.

Professores participantes do 4° módulo
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Planejamento Estratégico Participativo
na sub-bacia do rio Guapiaçu finalizado
Após 14 meses de trabalho
do Projeto GGV, a equipe finaliza
o Planejamento Estratégico Participativo da sub-bacia. Esta etapa
teve início com a identificação das
comunidades da região que foram
organizadas em seis grupos segundo suas características geográficas
e socioeconômicas. Identificamos 18
comunidades que foram agrupadas
da seguinte forma:
Grupo 1

Guapiaçu
e Santo Amaro

Grupo 2

Matumbo, Areal
e Estreito

Grupo 3

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

Grupo 4

Maraporã

Grupo 5

Funchal, Duas Barras,
Itaperiti
e Santa Maria

Grupo 6

São José da Boa
Morte

Foram realizadas 18 reuniões, no total, sendo 3 em cada grupo de comunidade. Durante estas
reuniões conseguimos reunir 530
lideranças comunitárias. Os encontros foram muito importantes para
promover a discussão sobre o que
cada comunidade quer para o seu
futuro. Na oportunidade foi possível
a realização de uma análise crítica
das fragilidades de cada localidade.
Pela primeira vez na região estes

moradores se organizaram para discutir o que
A COMUNIDADE precisa
fazer para resolver seus
problemas. Com base
nestas discussões foram
produzidos documentos
que serão fundamentais
para orientar moradores
a definir o que querem
para seus próprios futuros. Neste sentido eles
definiram: missão, visão,
problemas e oportunidade e definiram seus
planos de ação. Estes úl- Reunião com as comunidades do Matumbo, Areal e Estreito
timos têm como meta a
dos resultados desta experiência
resolução de problemas urgentes
única de Planejamento Estratégico
para cada comunidade.
Participativo das comunidades da
O resumo de todo este trabalho
sub-bacia do rio Guapiaçu. A entreserá transformado em uma publicaga desta publicação está prevista
ção destinada às comunidades. Agopara o primeiro semestre de 2015.
ra a equipe do projeto GGV inicia o
Aguardem!
trabalho de compilação detalhada

Reunião com as comunidades do Guapiaçu e Santo Amaro

Expediente
Boletim Guapiaçu Grande Vida
Responsável: REGUA
Aline Damasceno, Gabriela Viana Moreira,
Nathalie Horta e Tatiana Horta
Nicholas John Locke

Texto

Presidente

Gabriela Viana Moreira

Raquel Risso Locke
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