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PROJETO GUAPIAÇU COMPLETA 
MAIS UM ANO DE ATIVIDADES 

COM ÓTIMOS RESULTADOS! 

Já são mais de 3.200 alunos  
de zero a seis anos envolvidos  
e cerca de 4.000 visitas  
à Trilha Grande Vida.
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PLANTIO DO PROJETO 
COMPLETA UM ANO! 

tadas. É muito importante que as espécies 
sejam nativas da região, pois deve-se man-
ter a qualidade e a variabilidade genética no 
intuito de reproduzir o ecossistema original. 
Até o final deste ano, serão plantadas mais 
40 mil mudas em áreas da REGUA e de nos-
sos parceiros, que são outras instituições e 
proprietários rurais da região.

A fase III do Projeto Guapiaçu com-
pletou o seu primeiro ano de atividades na 
restauração florestal. Já foram restaurados 
63 hectares com o plantio de 60 mil mudas 
nativas da Mata Atlântica, de 183 espécies 
diferentes. As mudas são produzidas no vi-
veiro florestal da REGUA, a partir das semen-
tes coletadas no entorno das áreas reflores-

NOVOS 
MONITORES 
DE ITABORAÍ

Em março o projeto Guapiaçu iniciou 
a seleção do segundo grupo de monito-
res ambientais do município de Itaboraí. 
A proposta foi apresentada aos diretores 
de cinco colégios do município, e os es-
tudantes interessados fizeram a inscrição 
no Programa Piloto de Monitoramento dos 
Recursos Hídricos (PPMRH).

 Após o resultado, os aprovados serão 
capacitados por meio de uma plataforma 
online, totalizando 30 horas de curso. Em 
seguida participarão de uma aula prática 
na Reserva Ecológica de Guapiaçu, com co-
letas e análises de água no rio Guapiaçu. 
Depois da capacitação esses estudantes, 
agora “monitores ambientais”, estarão ap-
tos a participar das coletas e análises de 
água junto com a equipe do projeto.

“Essa foi a primeira 
vez que eu tive 
contato com tanta 
natureza assim, de 
entrar em um rio e 
colocar a mão na 

água. Foi uma 
experiência 
muito boa!”

Maria Clara da Silva 
Delaroli 
Monitora 
ambiental  
de Itaboraí

MAIS UM 
ANO DE 
SUCESSO! 

O déficit de natureza é um termo que 
está sendo cada vez mais usado quando tra-
balhamos com os alunos da educação infantil 
e é uma realidade desafiadora para todos nós 
educadores. O escritor americano Richard 
Louv utilizou esse termo para falar dos pro-
blemas de uma vida desconectada do mun-
do natural. Mesmo antes da pandemia da 
Covid-19, esta já era uma preocupação, por 
estarmos sempre em meio aos recursos tec-
nológicos e rotinas sobrecarregadas. Mas no 
último ano esse problema se intensificou. 

É por isso que nós, do Projeto Guapiaçu, 
buscamos formas dos alunos de Cachoeiras de 
Macacu e Itaboraí se aproximarem da natureza, 
entendendo que somos parte do mesmo e res-
ponsáveis pelo equilíbrio entre todos os seres 
vivos. Já são mais de 3.200 alunos de zero a 
seis anos envolvidos nas nossas atividades. 

A trilha Grande Vida já recebeu cerca 
de 4.000 visitas entre estudantes, professo-
res e turistas por meio do tour virtual e da 
visita presencial. Mesmo de forma online 
nossas atividades estão atraindo cada vez 
mais pessoas que se interessam pelo meio 
ambiente e pelas atividades desenvolvidas 
na REGUA. O sucesso foi tão grande que em 
menos de um ano já conseguimos alcançar a 
meta prevista para essa ação. 

Você que ainda não visitou, não perca 
tempo! É só acessar:  

www.projetoguapiacu.org  
e clicar em Tour 360º
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NOTÍCIAS DA ANTA JASMIM 

Reintroduzida pelo REFAUNA com apoio do Projeto 
Guapiaçu, a Jasmim, está há quatro meses livre na Mata 
Atlântica. Ela já exerce suas funções de “jardineira da flo-
resta”, comendo as folhas, ramos e frutos que encontra, 
e dispersando as sementes pela mata. Jasmim nasceu em 
cativeiro, mas sua aclimatação ao ambiente que encontrou 
na REGUA foi ótima e ela apresenta boa condição corporal. 

A Jasmim já está recebendo novas companheiras, em 
breve mais quatro antas estarão de volta à natureza.

Atropelamentos de animais silvestres cada vez 
mais se tornam uma grande ameaça à biodiversidade. 
Por ser o maior mamífero terrestre do Brasil, atropela-
mentos de antas não é um risco só para o animal, mas 
também para o ser humano.

A instalação de placas, quebra-molas e postes de 
iluminação vem sendo um grande reforço na reintro-
dução das antas na Reserva Ecológica de Guapiaçu (RE-
GUA). Dessa forma, poderemos evitar os atropelamen-
tos das antas e outros animais no entorno da REGUA, 
ajudando na conservação da biodiversidade da região.

Para essa finalidade, contamos com a participação 
da Secretaria de Ordem Pública da Prefeitura Municipal 
de Cachoeiras de Macacu e da Cooperativa de Eletrifica-
ção Rural de Cachoeiras e Itaboraí (CERCI). 

REFORÇO NA SINALIZAÇÃO  
DA ESTRADA NO ENTORNO DA REGUA 
VISA PROTEGER AS ANTAS


