Muitas novidades no projeto Guapiaçu!
Não só o nome do projeto mudou, nossa equipe cresceu
e agora vamos atuar em mais um município, Itaboraí!
Serão mais dois anos de muito trabalho e desafios,
mais 100 hectares reflorestados, reintrodução de fauna
nativa e muita educação ambiental,
agora abrangendo também a primeira infância.
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O QUE É O
PROJETO
GUAPIAÇU?
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A reintrodução de antas (Tapirus terrestris) já é
realizada na REGUA
desde 2018 pelo
Instituto Federal do
Rio de Janeiro (IFRJ) e
será incorporada ao projeto
Guapiaçu. O projeto de reintrodução tem o
objetivo de restaurar relações ecológicas
perdidas com as extinções locais de mamíferos silvestres na Mata Atlântica.
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Permanente (APP) recuperadas. Após a
fase de implantação dos reflorestamentos,
o projeto Guapiaçu irá realizar a manutenção, cuidando para que as mudas cresçam
fortes e saudáveis. Para avaliar o desenvolvimento dos plantios, será feito o monitoramento do crescimento das mudas.
A sensibilização de jovens com relação
a importância do ambiente e sua conservação é uma atividade que a REGUA executa há
duas décadas. O fortalecimento dessa ação
ocorrerá por meio do Programa Integrado de
Educação Ambiental que envolverá todos os
ciclos da educação básica: Educação Infantil,
Ensino Fundamental e Ensino Médio.
Na educação ambiental, teremos:
atividades lúdicas nas pré-escolas; visita à trilha interpretativa Grande Vida na
REGUA; e o Programa Piloto de Monitoramento de Recursos Hídricos com análise
de água nos principais rios de Cachoeiras
de Macacu e Itaboraí.
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O PROJETO GUAPIAÇU TEM COMO OBJETIVO O FORTALECIMENTO DO ECOSSISTEMA DA BACIA GUAPI-MACACU. Por meio das
ações de restauração florestal, de educação
ambiental e de monitoramento da qualidade da água procura-se demonstrar a relação
entre a restauração ecológica e o serviço de
provisão de água de qualidade na bacia hidrográfica. Além disso, a reintrodução de fauna
nativa é fundamental para o restabelecimento das funções ecológicas em áreas recuperadas e na restauração de um ecossistema.

A área de abrangência do projeto contempla o município de Cachoeiras de Macacu
e agora também o município de Itaboraí, na
região Metropolitana do Rio de Janeiro, que
passa por grandes mudanças desde a instalação do Complexo Petroquímico do Rio de
Janeiro (COMPERJ). Esta região hidrográfica
é responsável pelo abastecimento de água
de quase 3 milhões de pessoas na porção
Leste da Baía de Guanabara. Segundo dados
históricos, a sub-bacia Guapi-Macacu destaca-se por sua disponibilidade hídrica para
outras regiões em quantidade e qualidade.
Nesta nova fase, a meta é restaurar
mais 100 hectares, por meio do plantio de
130 mil mudas, até o ano de 2021. E tem
novidade vindo por aí! Agora também faremos o plantio em áreas de parceiros das
comunidades do entorno da Reserva Ecológica de Guapiaçu (REGUA), em especial,
nossos parceiros produtores rurais, que
poderão ter suas Áreas de Preservação
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL
NO PROJETO GUAPIAÇU
Faça parte!
TRILHA INTERPRETATIVA
O agendamento para visitação deve ser
realizado pelo e-mail abaixo, aos cuidados de:
Mário Antônio
marioantonio@projetoguapiacu.org

VISITAÇÃO À RPPN REGUA
A REGUA, por meio do projeto Guapiaçu,
recebe escolas para visitação em trilha interpretativa. Esta atividade permite sensibilizar os
estudantes e aprofundar a compreensão e o interesse pela conservação ambiental através da
experiência com a natureza e outras formas de
atividades experimentais.
O calendário de agendamentos está aberto
e esperando por vocês!
Organize suas turmas e agende as visitas!

PRÉ-ESCOLAS
O agendamento para visitação deve ser
realizado pelo e-mail abaixo, aos cuidados de:
Nathalie Horta
nathalie@projetoguapiacu.org

#VEMPRAREGUA

PROJETO GUAPIAÇU NAS PRÉ-ESCOLAS
Agora, o projeto Guapiaçu vai às pré-escolas. Nossa equipe está preparando atividades
para os alunos de zero a seis anos. Se você trabalha em qualquer pré-escola dos municípios
de Cachoeiras de Macacu e Itaboraí agende a
nossa visita.
Temos certeza que seus alunos irão adorar!
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