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do livro de fotos  

“Guapiaçu, da nascente ao mar” 

REDAGUA
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201 hectares

mobilizados

no banco 

de áreas 

para futuras 

restaurações 

13 proprietários 

e empresas

parceiras que 

contribuíram 

para o 

banco de áreas

Banco de áreas  

II Encontro 

Científico da REGUA 

III Seminário 
PPMRH
de Educação Ambiental

Eventos 
marcantes



O Projeto Guapiaçu nasceu em 2012 
com o objetivo de realizar ações  
de reflorestamento e mobilização social 
por meio da educação ambiental na 
bacia Guapi-Macacu. O sonho  
era ganhar escala na bacia hidrográfica 
como unidade de paisagem. De lá para 
cá foram muitos desafios para alcançar 
as metas que nós mesmos definimos 
para  os anos seguintes. Fomos 
formando uma equipe que acreditou  
no nosso sonho, para isso construímos 
um objetivo em comum: contribuir  
com a preservação da natureza  
para as gerações futuras. 

No ano de 2020 iniciamos a mais uma 
etapa, mas dessa vez com um novo 
desafio. Incluímos um público que 
nunca tínhamos atendido,  
as crianças de 0 a 6 anos, entendendo 
que quanto mais cedo iniciamos  
o processo de sensibilização ambiental, 
maior será o impacto nas futuras 
gerações. Além disso, ampliamos 
nossa área de atuação para Itaboraí, 
município vizinho de Cachoeiras  
de Macacu, e incorporamos a 
reintrodução da anta na Regua. 

No meio do caminho o mundo foi 
surpreendido com uma pandemia, 
momento atípico, nunca vivido  
por nenhum de nós. Precisamos  
nos reinventar e envolver mesmo  
que a distância as pessoas com as 
causas ambientais. Foi um período 
difícil, mas que nos trouxe muito 
aprendizado não só como profissionais, 
mas como seres humanos.

O futuro ainda é incerto, mas temos 
a certeza de que fizemos o melhor 
que podíamos, acreditamos em tudo 
que fizemos e independente do que 
2022 nos reserva estaremos aqui para 
contribuir com o fortalecimento do 
ecossistema da bacia Guapi-Macacu 
por meio da educação ambiental, 
restauração florestal e refaunação. 

Feliz 2022! 

90 horas de capacitação 
para monitores ambientais 

93 monitores ambientais capacitados 

379 coletas e análises físico-químicas

50 análises biológicas da água em 

3 rios de Cachoeiras de Macacu e Itaboraí

PPMRH  

Educação 
infantil

2.805  alunos atendidos 

33 escolas 

e instituições atendidas

Reintrodução 
da anta 

4 antas reintroduzidas

11 antas monitoradas

6.598 
visitas no Tour Virtual 

435 visitas presenciais 

na trilha Grande Vida 

Trilha  
Grande Vida

101 hectares restaurados 

260 hectares mantidos 
e monitorados 

66 hectares 
de plantio direto

35 hectares de condução 
de regeneração natural 

130  mil mudas platandas 

200 espécies diferentes 
de mudas

Restauração 
florestal


