
projeto ecológico

Aqui no MAARA, estamos dedicados em transformar uma fazenda 
convencional em um santuário ecológico para a natureza, os animais e as 
pessoas prosperarem. Esse projeto é uma verdadeira experiência prática 
para nós e para aqueles que desejam participar. Juntos, tudo é possível.



o que é MAARA?

MAARA refere-se a Māra, a Mãe Terra na mitologia Letã. Ela é a deusa responsável pelo nascimento da terra, 
das águas e de todos os seres vivos. Na antiga mitologia Letã, Māra não era apenas a mãe de todos os deuses, 
ela era a criadora.

por que MAARA?

O nome MAARA foi escolhido devido às raízes letãs de Dace. O significado de MAARA apresenta com 
bastante precisão a nossa intenção com este projeto: viver em harmonia com a natureza, proteger e preservar e 
desenvolver uma relação equilibrada e saudável de “dar e receber” com o meio ambiente.

Nós somos uma jovem família – Robert, Dace, Leo e Nora – que, no começo de 2020, deixamos a vida urbana 
para iniciar uma “autoexperimentação ecológica” em uma área rural do Brasil. Sem muitas experiências anteriores 
na vida não urbana, entramos nessa aventura comprando 30 hectares de terra com florestas, cachoeiras e 
pastagens, cercadas por montanhas que se estendem desde o Parque Nacional dos Três Picos até perto de Nova 
Friburgo, no Estado do Rio de Janeiro.

Não sabíamos muito sobre viver e trabalhar no campo, mas queríamos viver ecologicamente e socialmente mais 
sustentáveis, buscando criar uma vida mais equilibrada e significativa, conectada à natureza e à comunidade. Os 
princípios da Permacultura se tornaram nosso principal caminho a seguir e para aprender. Desde então, ganhamos 
novas habilidades literalmente diariamente e construímos novas conexões e - quanto mais aprendemos, mais 
percebemos o quanto mais há para ser aprendido.

Nosso objetivo é aprender com os outros e compartilhar a nossa experiência, produzir nossos próprios 
alimentos, enriquecer a fertilidade, produtividade e biodiversidade da terra e aprender a viver em harmonia e 
respeito com a natureza e com a comunidade ao nosso redor.

sobre nós



Como voluntário em nosso programa de voluntariado, você ficará hospedado na pousada recém-reformada e 
muito confortável. Tem três quartos - dois deles partilhados, cada um com duas camas individuais e um quarto 
individual -, um banheiro, uma cozinha bem equipada com uma bonita sala de jantar, uma acolhedora sala de estar 
e um a varanda. A casa fica a cerca de 20m da casa principal da nossa família.

Como nosso hóspede, você ficará hospedado na bela, elegante e aconchegante suíte “Seriema”.  O quarto 
possui uma cama queen-size muito confortável e um sofá-cama, um banheiro moderno com água quente e um 
acesso privado ao cômodo. Com algumas medidas de segurança, devido à COVID-19, você pode usar a cozinha 
da casa dos voluntários. Café da manhã preparado individualmente e servido no seu quarto, está incluído no 
preço.

quer nos visitar?

Você pode vivenciar o projeto MAARA tanto como turista quanto como voluntário.

Ecoturismo é a escolha certa se você está procurando um lugar para ficar longe da cidade, estar perto da 
natureza e explorar a bela Mata Atlântica enquanto pratica esportes ecológicos.

Voluntariado é a escolha certa se você está procurando um estilo de vida sustentável em uma comunidade 
internacional e uma experiência prática em sistemas agroflorestais, agricultura orgânica e vida sustentável.



o que esperar no MAARA

agrofloresta e agricultura ecológica

participe da experiência prática em agrofloresta e aprenda a entender seus 
princípios fundamentais. Conheça a nossa estufa, semeie alguns vegetais ou 
plante uma árvore. Galinhas, perus, cavalos e outros animais enriquecerão sua 
experiência agroecológica

cozinha vegetariana

desfrute de refeições vegetarianas deliciosas e saudáveis e aprenda novas receitas

lago

alimente as tilápias e divirta-se pescando e devolvendo-as à água 

passeio a cavalo

em cooperação com nossos vizinhos, oferecemos passeios a cavalo 
pelo vale de Cardinot 

cachoeiras e piscinas naturais

na propriedade, a uma curta distância a pé da casa, há um riacho limpo 
com muitas piscinas naturais para se refrescar nos dias de calor e uma 

cachoeira espetacular com cerca de 40m de altura

trilhas & bicicletas

esta região é famosa por muitas trilhas belíssimas para caminhadas com 
paisagens gratificantes no topo das montanhas. Alguns deles como “Chapéu da 
bruxa”, “Pirâmide” e “Babilônia” estão a uma curta distância do MAARA. Além 
disso, algumas trilhas são adequadas para mountain bike, se essa for a sua paixão



se você deseja desfrutar desta experiência ecológica, tem alguma 
dúvida ou questão pessoal, entre em contato conosco

WhatsApp: +55 21 96900-8102
email: projetomaara@hotmail.com

instagram: @projetomaara
facebook: fb.com/projetomaara

a equipe MAARA está ansiosa para receber você


