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O Projeto Guapiaçu agora é realizado  
pelo Ação Socioambiental – ASA!

 Estamos de cara nova, mas seguimos com 
nosso time completo agora com  

o Ação Socioambiental, uma organização 
social criada há oito anos que cresceu  

junto com o Projeto Guapiaçu. 

O Projeto Guapiaçu está de volta!  
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Além de expandir suas atividades de educação e de proteção do meio ambiente para regiões no entorno da Baía de 
Guanabara como os municípios de Maricá, Magé e Itaboraí, a quarta etapa do projeto tem como objetivo a restaura-
ção da Mata Atlântica exclusivamente em áreas de terceiros em Cachoeiras de Macacu. Se você quiser conhecer um 
pouco mais sobre nosso banco de áreas procure Alexander Copello (alexander.copello@institutoasa.org).

Como estratégia de fortalecimento do ecossistema o projeto continuará apoiando a reintrodução e monitoramen-
to da anta (Tapirus terrestris), espécie da fauna nativa, realizada pelo Refauna. Também apoiaremos o monitora-

NOSSA EQUIPE RECEBEU REFORÇO, CONHEÇA TODOS OS INTEGRANTES!

mento de biodiversidade realizado pelo Caminho da Mata Atlântica, com estudo de onças-pardas (Puma concolor), 
de macacos muriquis-do-sul (Brachyteles arachnoides) e pacas (Cuniculus paca), como indicadores de qualidade 
do ambiente. Essas espécies desempenham funções ecológicas importantes e auxiliam na sensibilização quanto à 
conservação da fauna e restauração das florestas.  

Um dos maiores desafios da nova etapa do Projeto Guapiaçu, no entanto, é incluir cada vez mais a sociedade no 
cuidado com o meio ambiente, integrando as atividades de restauração florestal com a educação ambiental. 
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O Programa Integrado de Educação Am-
biental envolve todos os ciclos da educa-
ção básica, incluindo Educação Infantil, 
Ensino Fundamental e Ensino Médio e re-
cebe o apoio da Prefeitura de Cachoeiras 
de Macacu.  Desenvolvemos atividades 
que permitem o contato com a natureza, 
proporcionando que a criança amplie e 
diversifique suas experiências sensoriais, 
mantendo uma interação saudável com o 
meio em que vive.  

A novidade nesta nova fase do projeto é 
a visitação às Unidades de Conservação, 
como ao Parque da Cidade (sede da APA da 
Bacia do rio Macacu) e Parque dos Três Pi-
cos (PETP).  Não deixe de agendar sua visita 
guiada com nosso time de educadores! 

Para os alunos da primeira infância, conti-
nuaremos com as visitas às escolas, com 
novas atividades lúdicas, permitindo que 
as crianças iniciem suas experiências com 
a natureza para o seu desenvolvimento.

E para você, estudante do Ensino Médio, o 
PPMRH (Programa Piloto de Monitoramen-
to dos Recursos Hídricos) continua! Não 
perca a oportunidade de conhecer muito 
sobre o meio ambiente, sobre os recursos 
hídricos e sobre o município.
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Agendamento de visitação  
às Unidades de Conservação  
(Visitação escolar e grupos) 
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(Educação Infantil)
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