


ILUSTRAÇÕES

Juliane Rodrigues Silva

Essa brochura para pintar 
faz parte do Programa Inte-
grado de Educação Ambiental 
do projeto Guapiaçu. 

Depois da criança colorir 
os desenhos, poste nas suas redes sociais 
e marque o projeto, então repostaremos nas 
nossas páginas: @projetoguapiacu no Face-
book, e @projetoguapiacu no Instagram.

O projeto Guapiaçu é realizado pela REGUA - 
Reserva Ecológica de Guapiaçu - com o patro-
cínio da Petrobras por meio do Programa Pe-
trobras Socioambiental e do Governo Federal.

Entre os anos de 2013 a 2019, o projeto 
restaurou 160 hectares de área degradada no 
município de Cachoeiras de Macacu. Duran-
te este período, foram realizadas diversas 
atividades de educação ambiental que, no 
total, mobilizaram e capacitaram mais de 
26.000 pessoas, entre estudantes, professo-
res e pesquisadores. 

Em janeiro de 2020, o projeto Guapiaçu 
começou uma nova fase. As atividades, que 
antes eram realizadas no município de Ca-
choeiras de Macacu, foram ampliadas para 
incluir áreas do município de Itaboraí.

Anta (tapirus terrestris)  
se banhando nos alagados  
da Reserva Ecológica de Guapiaçu 
(REGUA)
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Com a realização do projeto, serão refloresta-
dos mais 100 hectares de área degradadas com 
130.000 mudas produzidas no viveiro da REGUA, 
além da criação de um banco de dados e mapea-
mento das áreas prioritárias para restaura-
ção. Essas áreas são importantes na conexão de 
fragmentos florestais e formação de corredores 
ecológicos. 

Uma das novidades do projeto é o apoio ao pro-
grama de reintrodução da anta (Tapirus terres-
tres). A reintrodução já vem sendo realizada 
na REGUA desde 2018 pelo projeto REFAUNA. Ao 
todo, serão reintroduzidos mais 4 indivíduos. 
A anta foi extinta do Rio de Janeiro há mais 
de 100 anos e possui um importante papel eco-
lógico para a renovação da floresta. 

Na educação ambiental, ocorrerá um fortaleci-
mento das ações de conscientização por meio de 
um programa integrado que envolverá todos os 
ciclos da educação básica: O Programa Integra-
do de Educação Ambiental.

Para crianças com até 6 anos, serão realizadas 
atividades lúdicas nas creches e pré-escolas da 
região com objetivo de incentivá-las a se tor-
narem disseminadoras das causas ambientais. 

Para o Ensino Fundamental e Médio, a trilha in-
terpretativa adaptada Grande Vida, que visa pro-
porcionar uma experiência única de sensibilização 

com os jovens por meio do Programa de visi-
tação à RPPN REGUA. A estimativa é receber 
4.000 jovens ao final de 24 meses.

Já o Programa Piloto de Monitoramento 
dos Recursos Hídricos capacitará estu-
dantes do Ensino Médio da rede pública 
dos municípios de Cachoeiras de Macacu e 
Itaboraí. Os jovens serão selecionados e 
treinados para realizar o monitoramen-
to da qualidade da água em 12 pontos dos 
rios da bacia hidrográfica Guapi-Macacu e 
Caceribu, totalizando 360 análises físi-
co-químicas e biológicas.

Por meio de ações de restauração flores-
tal, educação ambiental e monitoramento 
da qualidade da água procura-se demons-
trar a relação entre a restauração ecoló-
gica e o serviço de provisão de água de 
qualidade na bacia hidrográfica.

Quer saber mais sobre a REGUA e o projeto 
Guapiaçu? Visite nossas redes sociais:


















