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 EXPOSIÇÃO TERRA DOS MIL 

POVOS 

 

Foi com grande orgulho que, a 

Associação de Proteção ao Patrimonio 

Ambiental e Cultural Tororó Sana 

cumpriu com sua responsabilidade socio-

cultural ao realizar em comemoaração ao 

dia do Índio, mesmo acreditando que 

TODO DIA É DIA DE ÍNDIO,mais uma 

exposição Terra dos Mil Povos, em 

parceria com o Museu do Índio/RJ ea 

Oficina Escola as Mãos de Luz, que 

concederam os empréstimos de acervos, 

a SEMA com a disponibilização do espaço 

da Base Operacional e a participação dos 

monitores do Projeto Sistematização e 

Disseminação da Educação Ambiental na 

APA do Sana/CBH Macaé e das Ostras, 

que realizaram a recepção dos alunos das 

escolas locais, disseminando a cultura 

indigena. 

A Exposição atendeu 66 alunos do 

Colégio Municipal do Sana, 54 alunos da 

Escola Municipal de Educação Infantil 

Alcina Muzy de Jesus, 42 alunos da Escola 

Municipal Joaquim Breves e 374 turistas, 

entre os dias 18/04 e 23/04.  

 

 

 

 

 



FERIADO DE TIRADENTES 2016 

 

O Sana continua atraindo visitantes de 
diversas partes do mundo, por possuir um 
valioso patrimônio natural. É certo o que 
oferecermos como serviços e produtos, 
traçará o perfil dos nossos visitantes e 
usuários. Podemos considerar que neste 
feriado, as atividades e os eventos 
ocorridos na Área de Proteção Ambiental 
do Sana foram moderadosem comparação 
a outros feriados. 

A presença do poder público em 
ordenar o trânsito na área urbana, deveria 
ser contínua em todos os fins de semana. 

As ofertas de serviços oferecidas por 
empresários locais, principalmente as que 
disponibilizam áreas para camping, devem 
a todo instante realizar uma auto-
avaliação em busca de ajustes necessarios, 
isto valoriza atender um turista com perfil 
de qualidade. 

A produção dos eventos noturnos, 
podem buscar alternativas de acústicas 
que atendam o tipo de atividade cultural 
noturna oferecida em uma APA. O espaço 
da Ilha pode se tornar um grande palco 
cultural e ecológico.  

Sem dúvida o monitoramento na área 
das cachoeiras, realizados com objetivo da 

disseminação da educação ambiental, é o 
que tem feito a diferença para um bom 
comportamento através do respeito socio 
e ambiental no nosso Sana.  
 

 
 
 

 
 

 
 

PROJETO SISTEMATIZAÇÃO E 
DISSEMINAÇÃO DA EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL NA APA DO SANA 

 
O Projeto de monitoramento CBH/ 

Macaé e das Ostrasvem no mês de Abril 
apresentar as estratégias de ações 
realizadas, visando tornar a dinâmica 

dadisseminação da educação ambiental 
mais eficiente. 

Na área dos acessos aos atrativos 
naturais, os monitores realizaram  
melhorias estruturais, com a construção 
de cerca de proteção e lixeiras, utilizando 
a matéria prima local (bambu). 

O projeto participou da Exposição Terra 
dos Mil Povos no diálogo e recpção dos 



alunos da rede de ensino local, com o 
objetivo da disseminação cultural

 É importante a interação de diferentes  
gerações que já participaram deste 
mesmo evento e hoje assumem o papel 
de estar  colaborando com a 
disseminação deste conhecimento.

Outra frente assumida pelo projeto, é o 
monitoramento quanto a frequência de 
visitantes a Pedra Peito do Pombo, 
visitação esta que necessita de uma 
regulamentação. O projeto está realizando 
levantamento de dados para melhor 
entendimento de uma dinâmica eficiente 
de monitoramento, com o objetivo de 
diminuir os impactos ambientais.

Para o mês de maio, está prevista uma 
expedição ao manancial de abastecimento 
de água para consumo do Colégio 
Municipal do Sana. Esta expedição, tem o 
objetivo de identificar o cenário atual e os 
aspectos de possiveis impactos.
 

 
PROJETO PARQUE DAS ÁGUAS 

DE POMBO 

É com grande satisfação que a 
Associação Tororó Sana, vem honrar aos 
empresários parceiros que no período de 
maio/2015 à abril/2016 assumiram a 
responsabilidade socio e ambiental com 
os atrativos naturais (Cachoeira do 
Escorrega, Pai, Mãe e Sete Quedas). 

Esta parceria foi fundamental para 
assegurar a proteção ambiental e pessoal 
dos visitantes, principalmente quanto a 
acidentes.  

Durante este período os empresários 
custearam dois monitores que atuavam 
sábados, domingos e feriados. 

Agradecemos aos empresári
estiveram presentes e iremos buscar um 

de de ensino local, com o 
objetivo da disseminação cultural. 

É importante a interação de diferentes  
gerações que já participaram deste 
mesmo evento e hoje assumem o papel 

colaborando com a 
disseminação deste conhecimento. 

pelo projeto, é o 
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visitantes a Pedra Peito do Pombo, 
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levantamento de dados para melhor 
entendimento de uma dinâmica eficiente 
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PROJETO PARQUE DAS ÁGUAS PEITO 

É com grande satisfação que a 
Associação Tororó Sana, vem honrar aos 
empresários parceiros que no período de 
maio/2015 à abril/2016 assumiram a 
responsabilidade socio e ambiental com 
os atrativos naturais (Cachoeira do 
Escorrega, Pai, Mãe e Sete Quedas).  

foi fundamental para 
assegurar a proteção ambiental e pessoal 
dos visitantes, principalmente quanto a 

Durante este período os empresários 
custearam dois monitores que atuavam 

 
Agradecemos aos empresários que 

estiveram presentes e iremos buscar um 

diálogo para possivel continuidade dessa 
parceria. 

 

 
 
 

diálogo para possivel continuidade dessa 

 



PEDRA PEITO DO POMBO 

 

Reconhecida como patrimônio 
natural e referencia da Área de Proteção 
Ambiental do Sana, formação rochosa 
localizada a Oeste do distrito, em Zona de 
Preservação da Vida Silvestre (ZPVS), com 
aproximadamente 1.200m de altitude, a 
Pedra Peito do Pombo, vem sofrendo 
grandes impactos ambientais por motivo 
de uma visitação desordenada e sem 
controle dos órgãos ambientais 
competentes.  

São relatados, por usuários que se 
preocupam com a proteção desse espaço,  
que principalmente em noites de lua, 
ocorre uma visitação e concentração de 
número elevado de pessoas e que a partir 
das suas atividades de lual, com bebidas e  
fogueiras, deixam para trás muito lixo.  

Podemos considerar, 
tecnicamente, o alto grau de 
sensibilidade deste ambiente.  

Por este motivo, a regulamentação 
através de critérios e normas para a 
visitação, possam garantir a proteção 
deste atrativo natural, tão importante 
para o desenvolvimento sustentável da 
Unidade de Conservação. 

A partir daí, o projeto de 
disseminação tem se emprenhado 
através de obtenção de dados, que vem 
nos balizar tecnicamente para 
estabelecermos um estudo de 
capacidade de carga, e uma dinâmica 
mais eficiente de monitoramento e 
controle.  

 
 
 

 

Dados coletados no período. 

26/02/2016 – 57 visitantes cadastrados 02/04/2016 – 12 visitantes cadastrados 
27/02/2016 – 37 visitantes cadastrados 10/04/2016 – 4 visitantes cadastrados 

28/02/2016 – 33 visitantes cadastrados 13/04/2016 – 5 visitantes cadastrados 
29/02/2016 – 1 visitante cadastrado 16/04/2016 – 23 visitantes cadastrados 

09/03/2016 – 7 visitantes cadastrados 17/04/2016 – 11 visitantes cadastrados 
12/03/2016 – 5 visitantes cadastrados 21/04/2016 – 5 visitantes cadastrados 

19/03/2016 – 14 visitantes cadastrados 22/04/2016 – 8 visitantes cadastrados 

20/03/2016 – 5 visitantes cadastrados 23/04/2016 – 59 visitantes cadastrados 
24/03/2016 – 6 visitantes cadastrados 24/04/2016 – 5 visitantes cadastrados  

25/03/2016 – 13 visitantes cadastrados - 
26/03/2016 – 51 visitantes cadastrados - 

 

 

 



NUMERO DE VISITANTES AO CÓRREGO PEITO DE POMBO ABRIL/2016 

 

DATA Nº DE VISITANTES 

01/04 93 

02/04 501 

03/04 1.006 

04/04 111 

05/04 71 

06/04 75 

07/04 75 

08/04 94 

09/04 602 

10/04 1.080 

11/04 83 

12/04 100 

13/04 56 

14/04 77 

15/04 136 

16/04 982 

17/04 1.049 

18/04 139 

19/04 101 

20/04 87 

21/04 761 

22/04 1.019 

23/04 1.844 

24/04 1.274 

25/04 105 

26/04 62 

27/04 35 

28/04 0 

29/04 9 

TOTAL 11.627 

 


