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)> EDITORIAL 

VIDA 

Qualidade de vida nao se encontra em qualquer canto, os atributos que 

qualificam o bern estar e uma vida saudavel ficam cada vez mais escassos 

porque a sociedade humana vern explorando os recursos naturais 

indiscriminadamente. A busca constante desse equiHbrio ambiental se faz sem 

duvida com o envolvimento de atores que compoem uma comunidade. Os 

esfor9os devem ser coletivos e e assim que temos feito atraves da 

dissemina~ao da Educa~ao Ambiental com o objetivo de uma forma~ao de 

consciencia ecol6gica das atuais gera96es. A Expedi~ao bacia hidrografica, 

promoveu o envolvimento de gestores, professores, alunos e comunidade no 

empenho pela melhoria da qualidade da agua consumida por nossos filhos no 

Colegio Municipal do Sana. Em vista dos desdobramentos positivos, a 

Associa9ao Toror6 Sana dara continuidade na busca pela melhoria dos servi9os 

ecossistemicos na unidade de co.nserva9ao, esperando que os gestores 

publicos assumam suas responsabilidades. 

Agua com qualidade! 

Marcio Nascimento da Silva 

Diretor Executivo 

CAPOEIRANDO 

E com orgulho que a Associa9ao Toror6 Sana e o espa9o Quintal do Mundo, 

vern disseminando este patrimonio cultural brasileiro (capoeira). 0 valor da 

capoeira esta no seu fundamento, que proporciona a forma9ao de uma 

consciencia de igualdade entre as ra9as: preto, branco, bonito, feio, rico, 

pobre, crian9as, homens, mulheres e idosos e o alinhamento do corpo e do 

espirito, da mandinga e do saber de nossa ancestralidade, foi I uta hoje e arte, 

dan9a e cultura. Camarada o que e meu? E meu irmao camarada! A capoeira e 
dinamica e organica, e vern acontecendo todos os sabados as 10 horas no 

espa90 Quintal do Mundo na APA do Sana, com as capoeiristas Fabiano e 

Marcio, s6 falta voce! 
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Expedi~ao Bacia Hidrografica 

0 Projeto Sistematiza~ao e Dissemina~ao da Educa~ao Ambiental na 

APA do Sana- CBH Macae e das Ostras realizou no dia 13 de julho mais 

uma etapa da Expedi~ao no Manancial Monte Alto onde e captada a 

agua bruta para o consumo humano de professores e alunos do Colegio 

Municipal do Sana. 0 objetivo dessa atividade foi coletar agua para 

analise ffsico-qufmico, foram dois pontos de coleta: urn ponto interno 

no Colegio ap6s a passagem pelo filtro, e outro ponto foi na area de 

capta~ao de agua bruta. Esse trabalho esta sendo realizado com os 

alunos do 6Q ano e a participa~ao do professor Aldo Cesar Frota, da 

tecnica Maria Jose Mendes Porto Meireles e o apoio e participa~ao do 

secretario executivo do Sanapa Mauricio Saes. 

Figura l ·Colegio M. do Sana, coleta de agua para analise. 

- Resultado das analises qufmico-ffsico realizadas no dia 13 de julho de 2016 pela 

responsavel tecnica. 

PARAMETROS AGUABRUTA AGUA VALORES 
FILTRADA PARAMETROS 

RDC/14 

TURBIDEZ 78 8,68 1,0 

ALCALINIDADE 0 10 10 

PH 7,11 7,08 7,5 

COR 226 53 0 
C02 - 6,00 

CLORO Q_ ___ - -
0 M inimo 0,6 a 2,0 

Obs: Foi encontrado no Iugar de adi~ao de doro ao tratamento de agua excesso de algas e 

possivelmente cianobacterias, presentes, devido a colora~o verde do material organico suspenso 

e aderido na superficie da col una. 



Com o objetivo de registrar os diversos atores que ao Iongo do tempo escreveram a historia ambiental na APA do Sana, 

estamos publlcando o perfil dos monitores estagiarios, nlvel medio e tecnico, que integram o projeto Sistematiza~ao e 

Oissemina~ao da Educa~ao Ambiental na APA do Sana- CBH Macae e das Ostras. 

Nome: Larissa Freitas. 

I dade: 18 a nos. 

Naturalidade: Sana. 

"Com o projeto estamos 

aprendendo a dar valor a 

parte mais preciosa do planeta. 

a natureza. II 

Nome: Samara de Freitas. 

ldade: 18 anos. 

Naturalidade: Sana. 

"0 projeto nos ensinou muitas 

coisas e a principal de/as e 

preservar o meio ambiente, o 

qual podemos utilizar de forma 

sustentavel. 11 

Nome: Afhonso Perseguin. 

ldade: 16 a nos. 

Naturalidade: Rio de Janeiro. 

" 0 Sana precis a de )ovens 

que se importem com o bem 

estar de seu parafso." 

Nome: Ramisak Souza. 

ldade: 16 a nos. 

Naturalidade: Rio de Janeiro. 

"0 Sana e um local onde 

devemos cuidar dos atrativos 

naturals, para salvo-los 

temos que nos conscientizar." 

Nome: Neemias Boy 

ldade: 16 a nos. 

Naturalidade: Sana. 

"A sustentabilidade eo desenvo/

vimento humano que deve 

contemplar um melhor relaciona

mento do homem com os 

semelhantes e a natureza." 

• 



Apresenta~ao de Relat6rio 

Neste mes de julho foi apresentado o relat6rio parcial referente ao primeiro 

semestre do projeto Sistematiza~ao e Dissemina~ao da Educa~ao Ambiental 

na APA do Sana na Reuniao Ordinaria da Camara Tecnica de lnstrumento de 

Gestao do Comite de Bacias Hidrografica Macae e das Ostras no dia 22, e na 

Assembleia Ordinaria do Sanapa no dia 28, apresentado pela a 

Coordenadora Operacionai/Pedagoga Amelia Simas, pelo Monitor/Bi61ogo 

Pedro Mattos e o Responsavel Tecnico Marcio Nascimento, gerando boa 

repercussao do trabalho que esta sendo realizado na APA do Sana pelos 

monitores do projeto. 

Figura 2- Apresenta~ao do relat6rio ao CBH Macae e das Ostras 

Figura 3- Apresenta~ao do relat6rio Sanapa 



Fazendo Historia 

Recebemos o professor Rogerio Cerqueira, jornalista da empresa Atelie 

do Jqrnalismo, no dia 23 de Julho para a gravac;ao de urn vfdeo 

institucional da Organizac;ao Toror6 Sana e do projeto Sistematizac;ao e 

Disseminac;ao da Educac;ao Ambiental na APA do Sana - CBH Macae e 

das Ostras. Os monitores do projeto acompanharam e participaram da 

segunda edic;ao do vfdeo que retrata o hist6rico do movimento 

ambiental no Sana. 

Figura 4· Equipe de grava~ao de video portao 1, Cachoeira do Escorrega 

PROJETO PARQUE DAS AGUAS 

0 projeto Parque das Aguas Peito de Pombo esta ativo, e na proxima edi~ao 

deste boletim teremos uma materia exclusiva sobre os objetivos e a~oes da 

continuidade deste projeto que mantem dois monitores na orienta~ao de 

monitoramento turlstico nas cachoeiras. Agradecemos aos parceiros, que 

firme continuam acreditando na sustentabilidade na APA do Sana. 
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)> ~IQUE SABENDO! 

Polltica Nacional de Recursos Hidricos 

LEI N2 9 .433 DE 8 DE JANEIRO DE 1997 

Art. 12 A Politica Nacional de Recursos Hidricos baseia-se nos seguintes fundamentos: 

I - a agua e urn bern de dominic publico; 

Ill - em situa~oes de escassez, o usa prioritario dos recursos hfdricos eo consume 
humane e a dessedenta~ao de animals; 

VI- a gestae dos recursos hfdricos deve ser descentralizada e contar com a 
participa~ao do Poder Publico, dos usuaries e das comunidades. 

Art. 22 Sao objetivos da Politica Nacional de Recursos Hidricos: 

I - assegurar a atual e as futuras gera~oes a necessaria disponibilidade de agua, em 
padroes de qualidade adequados aos respectivos usos; 

Art. 11. 0 regime de outorga de direitos de usa de recursos hidricos tern como 
objetivos assegurar o controle quantitativa e qualitative dos usos da agua eo efetivo 
exerdcio dos direitos de acesso a agua. 

§ 12 lndependem de outorga pelo Poder Publico, conforme definido em regulamento: 

I- o uso de recursos hidricos para a satisfa~ao das necessidades de pequenos nucleos 
populacionais, distribufdos no meio rural; 

• Total de visitantes registrados nas cachoeiras no mes de julho: 4.304 
• Total de residuos recolhidos da area de visitat;ao mes de julho: SOKg 

{)www.tororosana.org. facebook.com/sanatororo Q tororosona.blogspot.com.br 

: 

1 




