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Notícias & Integração com a Comunidade
Como fazer um Jardim Ecológico

Mountain Do Praia do Rosa 2017

Numa parceria entre a Escola de Paisagismo Perau
do Encanto (Nova Petrópolis -RS) e a Fundação
Gaia/Projeto Gaia Village realizou-se o curso “Jardim
Ecológico”, nos dias 14 e 15 de abril, feriado de
Pascoa. Facilitado por Toni Backes e Gabriela Pizetti,
mobilizou oito participantes, oriundos de Porto
Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba.

A parceria entre Sports Do
Gaia Village, iniciada em
inclusão da área do projeto
Referência no sul do país, o
1.700 atletas em sua edição
1º de abril.

e o Projeto Ambiental
2014, possibilitou a
no roteiro da corrida.
evento atraiu mais de
de 2017, realizada dia

Os atletas percorreram ruas, estradas, trilhas,
areais, costões, matas e praias, o que exige fôlego e
técnica dos participantes. No vídeo acessível através
do
link
https://www.youtube.com/watch?v=zCYyf9ctFKs
é
possível acompanhar Gilmar Caregnatto. A equipe
do Gaia participou do planejamento da corrida,
colaborou nas adequações da trilha nas áreas do
Projeto, e integrou-se ao staff de apoio junto ao
Areal do Ouvidor e trilhas, oferecendo orientações e
água aos atletas.

Junto ao Espaço de Gaia o grupo participou de
exposições sobre composição de solos, necessidades
gerais e específicas de grupos de espécies vegetais,
bioclimatismo e técnicas de composição de canteiros.
Recebeu ainda o desafio de realizar estudos de
prospecção e apresentar soluções de desenho para
uma horta. Apresentaram duas propostas de
projetos.
No Rosa Norte, residência de Paulo Backes, o grupo
realizou uma visita de campo para reconhecer os
trabalhos de recuperação levados a cabo na
propriedade, anteriormente utilizada nas culturas da
mandioca, milho, feijão e amendoim. Já em sítio
junto da Praia da Barra, os participantes tiveram
oportunidade de colocar a mão na terra revitalizando
canteiros. Questões teóricas tratadas na sala de
aula, foram vivenciadas na prática.
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Gavião
Fumaça
(Heterospizias
meridionalis)
tem
ocorrência em todo o Brasil. No Gaia, ele é visualizado em
áreas abertas do campo. Tem um habito curioso que é de
seguir incêndios, apanhando pequenos vertebrados e
insetos em fuga da queimada.

