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n GUAPIAÇU GRANDE VIDA FORMA

A PRIMEIRA TURMA
DE CONDUTORES DE TRILHAS
A primeira turma de Condutores
de Trilhas do projeto Guapiaçu Grande
Vida se formou em dezembro de 2018.
Foram 100 horas de curso, entre conteúdo
teórico e prático na região, formando
22 condutores.
CONTINUA
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n CONTINUAÇÃO

DA CAPA

Durante o ano de 2018 esta turma recebeu informações e conteúdos de diferentes profissionais de todo
o Brasil. No total, foram 20 palestrantes convidados, 8
aulas práticas de campo, 9 trilhas visitadas e muitas
imagens registradas por este grupo de apaixonados pelas belezas naturais.
O objetivo do curso foi oferecer aos moradores da
região uma alternativa de formação para o desenvolvimento de uma nova atividade econômica. Uma opção
para atuar com um dos principais recursos do município

de Cachoeiras de Macacu: a Natureza. Os 22 condutores
formados pela REGUA/projeto GGV poderão atuar na região de Cachoeiras de Macacu gerando renda para suas
famílias e contribuindo para o monitoramento socioambiental da fauna e da flora dos locais visitados.
O curso de formação de Condutores de Trilha foi
uma das atividades desenvolvidas pelo projeto Guapiaçu
Grande Vida, uma realização da REGUA (Reserva Ecológica de Guapiaçu) com o apoio da Prefeitura Municipal
de Cachoeiras de Macacu e patrocínio da Petrobras.

n DEZEMBRO ANIMADO
PARA O PROJETO
GUAPIAÇU GRANDE VIDA
Em dezembro de 2018 o projeto Guapiaçu Grande
Vida foi um dos 12 projetos socioambientais convidados a participar de uma exposição na sede da Petrobras, no centro do Rio de Janeiro. O público alvo da
iniciativa foram os funcionários da empresa.
Durante uma semana de evento pudemos compartilhar nossas principais ações e estratégias em prol
da recuperação da alta bacia Guapi-Macacu. Além da
equipe do projeto, nossos monitores ambientais abrilhantaram o evento, explicando um pouco sobre o seu
dia a dia das análises de água do Programa Piloto de
Monitoramento de Recursos Hídricos (PPMRH) e trocando experiências com os outros projetos socioambientais. Segundo a monitora Catarina Braga: “Nunca
imaginei conhecer tantas coisas em um dia só, os
projetos são maravilhosos e são coisas que eu não
iria conhecer se não fosse a oportunidade que o projeto Guapiaçu Grande Vida nos deu de estar aqui”.
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Em novembro de 2018 iniciou-se a segunda etapa do plantio de restauração florestal do
projeto Guapiaçu Grande Vida.
Além dos 100 hectares reflorestados na primeira fase do projeto,
até dezembro de 2018 foram recuperados 42 hectares, com 80 mil
mudas nativas da Mata Atlântica,
de 160 espécies diferentes. Essas áreas foram desmatadas pela
agricultura e pastoreio, nas última décadas, e degradadas devido
ao uso constante de práticas não
sustentáveis de manejo do solo.
Entre os anos de 2017 a 2019
serão reflorestados 60 hectares
de áreas degradadas, que equivalem a 60 campos de futebol. As
mudas tem como matéria-prima
sementes da própria região, que
são coletadas e enviadas ao vivei-

ro para tratamento e semeadura.
Após o período de rustificação a
pleno sol no viveiro, as mudas
estão prontas para serem levadas
ao reflorestamento.
No término das atividades,
o projeto Guapiaçu Grande Vida
terá restaurado ao todo 160 hectares e plantado cerca de 300
mil mudas, visando melhorar a
qualidade de vida da população,
garantindo a preservação dos recursos hídricos e a manutenção
da biodiversidade. Além disso, os
160 hectares foram alocados em
áreas prioritárias para formação
de corredores ecológicos que conectam importantes fragmentos
de Mata Atlântica.

Também tivemos a oportunidade de aprender e partilhar experiências junto com 95 projetos socioambientais que se encontraram no Workshop de comunicação. Este evento,
realizado pela Petrobras foi desenvolvido para que os
profissionais de comunicação participassem de palestras com o foco no trabalho desenvolvido nas redes
sociais, integração entre os projetos e planejamento
das atividades para o ano de 2019.
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n RUMO AOS 160 HECTARES REFLORESTADOS
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204 coletas
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3.207 visitantes
na trilha interpretativa.
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n VISITAÇÃO – VIVÊNCIA, EXPERIÊNCIA E APRENDIZADO
O contato com a natureza é um grande aliado no
crescimento e no desenvolvimento do indivíduo, por
isso a importância de levar os alunos a uma sala de
aula ao ar livre, além dos muros da escola. A vivência
de uma aula em meio a natureza, além de aprendizado, desperta emoções.
A nossa trilha interpretativa tem como estratégia
o “Aprendizado Sequencial” que proporciona à pessoa

uma experiência mais profunda com a natureza.
Fechamos 2018 compartilhando vivências com
3.207 visitantes, momentos estes que nos proporcionaram grandes emoções, aprendizagens e perspectivas
para 2019. Você também pode vir compartilhar conosco esse momento, realizando o agendamento por meio
de correio eletrônico aos cuidados de Ana Carolina
Moreira no seguinte endereço: anac@ggvbr.org

n MONITORES AMBIENTAIS
COMEÇAM 2019 COM PÉ DIREITO
Chegamos em 2019 com todo o
gás com nossa equipe de monitores
ambientais do Programa Piloto de
Monitoramento de Recursos Hídricos! Percorremos todo o município
realizando o diagnóstico ambiental e discussões sobre as condições
em que nossos rios se encontram.
Atingimos um total de 204 coletas
e análises de água em 2018. Esse
trabalho envolveu muita dedicação,
foco e seriedade dos monitores, tanto em campo como em laboratório.
Hoje contamos com um time de
45 monitores ambientais que realizam coletas e análises físico-químicas junto com a equipe do projeto
Guapiaçu Grande Vida. Estes monitores serão multiplicadores dos conceitos de educação ambiental. Vale ressaltar que todos são estudantes de
rede pública e moradores da região.
Portanto, encontramos nesse grupo

jovens um potencial para mudar a
realidade ambiental de nosso município. Que esse ano traga mais desa-

Boletim Guapiaçu Grande Vida

fios a serem superados. Vamos juntos conhecer e conservar os nossos
rios e valorizar o nosso município.
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