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Descobertas e desafios
Com um ano de trabalho na Bacia do Rio Guapi-Macacu, o projeto “Entre Serras e Águas” conseguiu reunir
muitas informações importantes sobre a região. Neste período, coletamos dados sobre a qualidade da água,
o uso do solo e também sobre os animais, as plantas e matas da região. Com a ajuda e o apoio das
comunidades, reunimos, informações sócio-econômicas como, por exemplo: tamanho da população, nível
de escolaridade e renda. Também estamos identificando os principais fatos e eventos que ocorrem na área
que podem interferir na preservação de seus recursos naturais.
Todas essas informações nos ajudam a conhecer a região da Área de Proteção Ambiental (APA) da Bacia do
Rio Macacu e entender como o que esta acontecendo na APA e ao nosso redor pode ser uma ameaça para
nossas riquezas naturais e nossa qualidade de vida. Com estas informações podemos juntos avaliar como
nossa região vai suportar estas mudanças e nos preparar para elas.

É importante hoje.
E para um futuro melhor também.

Leia nosso informativo.
Colabore com o Projeto
Entre Serras e Águas.
Apareça em nossas
reuniões comunitárias.

Os pequenos morros que encontramos na APA
são o que sobrou da Mata Atlântica na região.
Cercados de pastos e área de agricultura, eles
formam verdadeiras ilhas onde encontramos
matas e muitos animais. Segundo os
pesquisadores do Jardim Botânico estas áreas
de mata são, em grande parte, florestas que
estão se regenerando, se recuperando. Isso
quer dizer que após a interferência humana no
seu desmate, ela resistiu e agora se recupera.
Os diferentes animais encontrados pelos
pesquisadores da Universidade Federal do Rio
de Janeiro mostram que ainda existem
importantes espécies de bichos que ajudam a
espalhar sementes e são fundamentais na
recuperação das matas da região.

Cuíca lanosa, mamífero
marsupial encontrado em Guapimirim.

APOIO:
A presença de áreas de floresta em recuperação
e de animais que espalham semente são a
garantia de que nossa região tenha tanta água,
para o consumo em nossas casas, para a
agricultura e para tantas indústrias de água
mineral e bebidas instaladas por aqui.
Um fator importante que estamos estudando e
discutindo com as comunidades é a instalação
do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro
(COMPERJ) no município de Itaboraí. Temos
que conhecer quais serão as conseqüências
para toda a região.

Entre Serras & Águas
com o pé na estrada

Reunião na comunidade de São José da Boa Morte
Cachoeiras de Macacu-RJ.

Desde março de 2007, a equipe do Projeto
Entre Serras e Águas está se reunindo com
as comunidades locais para apresentar os
resultados obtidos pelo projeto até o
momento e discutir o futuro da região. Até o
momento foram visitadas as comunidades de
São José da Boa Morte, Serra Queimada,
Faraó e Agrobrasil/Sambaetiba em
Cachoeiras de Macacu. A partir de junho
serão feitas reuniões com comunidades de
Guapimirim. Participe de nossos encontros!

Dia Mundial do Meio Ambiente
Eventos para o 05 de junho
Em Guapimirim

Uma marca para a
APA da Bacia do Rio Macacu

II Semana do Meio Ambiente
de 1 a 5 de junho
Atividades: Passeio ecológico no Parque
Nacional da Serra dos Órgãos (sede
Guapimirim), mutirão de conscientização
ambiental com distribuição de folhetos e
sacos de lixo. No dia 05, na mostra de
cinema, confira a apresentação do vídeo do
Projeto Entre Serras & Águas.

Você já percebeu que produtos,
empresas, instituições, associações
e outras entidades possuem um
símbolo próprio? Uma marca que
aparece estampada em camisetas,
bonés, bolsas, documentos,
panfletos, cartazes e até em canetas.
Esse símbolo pode ser uma figura ou
somente uma forma de escrever seu
nome com letras e cores especiais.
Ou ainda, uma combinação da figura
com o nome.

Em Cachoeiras de Macacu
Dia 05 de junho
Caminhada ecológica, plantio de árvores no
Bosque da Paz pelos alunos da E.M. Lucy
Campelo da Fonseca e a inauguração do
Cantinho Verde na escola. Apresentações do
vídeo do Projeto Entre Serras & Águas 8h30 na Rodoviária e 11h na E. M. Lucy
Campelo da Fonseca.

O Projeto Entre Serras & Águas vai
criar uma logomarca para a APA e
por meio das Caixas do Futuro, você
pode dar sua opinião sobre como ela
deve ser. Participe da Campanha da
Logomarca da APA!
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