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Fundamentar a gestao Ambiental nos estudos e pesquisas, sem
duvida tern auxiliado as a~oes de projetos que visam o
desenvolvimento sustentavel, tomando como base o ambiente,
principal fomentador da ecanomia do social e do cultural. A
participa~ao

do grupo de jovens do projeto Sistematiza~ao e
Dissemina~ao da Educa~ao Ambiental na APA do Sana, representando

o Sana no II forum Agua e Juventude CBH Macae no dia 24 de outubro
de 2016, foi de grande importancia para intera~ao de uma gera~ao que
esta assumindo a responsabilidade pelo disposto na Constitui~ao
referente ao conceito de sustentabilidade, fazendo uso racional dos
recursos naturais para permitir que as gera~oes futuras tambem o
tenham.
Parabens aos nossos jovens, a todos que estiveram presentes
especial a organiza~ao desse importante forum.
Associa~ao Tororo

Sana

Figura 1- II Forum Agua e Juventude CBH

Macae

e em

VISAO DA POPULAtAO NATIVA, ONTEM, HOJE E AMANHA
Por: Camila Carvalho, Samara Freitas e Salom3o Figueira

Nota-se que o olhar da

popula~ao

sanense para com o uso sustentavel das

aguas e florestas vem mudando aos poucos.
Ha alguns anos atras muitas matas eram destruidas e rios poluidos por
falta de estrutura e

orienta~ao. Gra~as

ao fruto do trabalho que vern sendo

realizado ha muito tempo, as coisas mudaram bastante por aqui.
Hoje podemos observar que a popula~ao esta mais empenhada em seguir
o que os decretos orientam para uma APA, porem ainda nao estamos no
auge, nao estamos na meta, acreditamos que o amanha vira e com ele mais
trabalhos e conquistas, acreditamos em um Sana unico, em um Sana que
respeita

aMae Terrae o que eta nos oferece com gentileza. Acreditamos que

a mudan~a parte de n6s e vamos mudar para que junto conosco o mundo
mude tambem.

Figura 2- Grupo responsavel pela manuten~ao urbana'- Sana.

Ciencia, fundamental para o desenvolvimento
Para conhecer

e preciso investigar, a ciencia tern sido fundamental e contrlbuido para o denvolvimento sustent avel em esfera global.

Envolvida nessa din3mica a Associa~o Toror6 Sana De acordo com o art 3!1 do Estatuto da institui~o, esta definida como uma de suas finalidades para
atender seus objetivos: "B) Assessorar e respaldar estudos e pesquisas direcionadas para o conhecimento, prote~o e uso racional dos recursos ambientais;
notadamente os da flora, fauna, solos e ecossistemas hidricos da regiao da bacia hidrografica do Rio Macae e da APA do Sana."
Para atender o disposto a Associa~o assinou convenios com a Universidade Federal Fluminese, e com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro objetivando
a concessao de estagios a estudantes que estejam frequentando os Cursos de Gradua~ao.
Com base em alguns trabalhos de mestrados e doutorados realizados na regiao, Gestores da Unidade de Conserva~ao tern fundamentado as dedsoes e o
planejamento da poUtica publica ambiental na APA. Podemos citar, entre urn fichamento realizado pela Associa~ao de aproximadamente 120 trabalhos em diversas
areas, OS trabalhos:
-"NAS TRILHAS GEOGRAFICAS DO ECO TURISMO E DA QUESTAO AMBIENTAL"- Autor Alexandra Marcuzzi, Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Monografta 1999;
-"MONITORAMENTO PARTICIPATIVO DO TURISMO DESEJAVEL, PROPOSTA METODOLOGICA PARA OS .ESTUDOS DE CAPACIDADE DE SUPORTE TURISTICO SANA fMACAE/RJ"
Autora: Lilia dos Santos Sea bra, Universidade Federal do Rio de Janeiro- Tese Doutorado 2005.
-"AVALIAC;Ao DA QUALIDADE DA AGUA CONSUMIDA PELA POPULA~AO DO DISTRITO DO SANA-MACAE-RJ- Autor Gaspar Dias Monteiro Ramos, UFRRJ- Disserta~ao de
Mestrado 2008.

-"VALORIZA~AO DOS SERVI~OS AMBIENTAIS DA FLORESTA DE MATA ATlANTICA ASSOCJADOS

A QUALIDADE

E QUANTIDADE DA AGUA NA APA DO SANA"- Autor Nilto'1

Marques Fernandes, UFRRJ- Tese Doutorado 2009

-"IDENTIFICA~Ao DE AREAS PRIORITARIAS, COM 0 USO GEOPROCESSAMONTO, PARA CONSERVA~AO E RECUPERA~O DA AREA DE PROTE~O AMBIENTAL DO SANA MACAE
RJ"- Autor Carlos Andre Luiz Jeronymo, IFF- Tese Mestrado 2011

-"COMPOSI~AO DA HERPETOFAUNA DA AREA DE PROTE~AO AMBIENTAL DO SANA, MACA( RIO DE JANEIRO, BRASIL" - Autor Gabriel Munay Kindlovits , UENF Monografica2012.
Para os interessados em contribuir com o ava~o nos estudos e pesquisas que possam fundamentar o desenvolvimento sustentaavel na APA do sana, entre em contato
conosco. Tel :22- 27932627I 22- 988 3S2372 e email: appactororosana@hotmail.com

REGUAMENTACAO DO UOO DAS CACHOEIRAS
Por: Larissa Freitas, Neemlas Boy e lulz Nato

As cachoeiras do C6rrego Peito do Pombo sao de grande interesse
turistico e recebem um.numero considenivel de visitantes que fomentam a
economia local. Porem o uso inadequado podem causar impactos
ambientats, por esses motivos e necessaria o monitoramento para
mini mizar os impactos dentro da Unidade de Conserva~ao.
Estabelecer uma

regul~menta~ao

que auxilie na gestao e na

administra~ao

direta da area proposta a ser demarcada para o uso e visita~ao, onde estao
localizados os atrativos naturais Cacheiras Sete Quedas, Pai , Mae e
Escorrega e de fundamental importancia.

Figura 3- Cachoeira Sete Quedas

TURISMO SUSTENTAVEL NAS CACHOEIRAS DO C6RREGO PElTO DO
POMBO
Por: Afhono Persiguln, Ramlsak Souza e Pedro Mattos

0 C6rrego Peito do Pombo, que e urn afluente do Rio Sana, recebe

grande publico de visitantes, media de 120 mir por ano, seu uso e de
extrema relevancia para o desenvolvimento economico local, alem de ser
urn ponto de lazer para o publico em geral.
Hoje em dia ha urn monitoramento e toda uma gestao para que o uso
do C6rrego Peito do Pombo se de de maneira ecologicamente sustentavel,
fazendo com que se cumpram as normas e criterios estabelecidos na
resolu~ao

004/2010 do COMMADS. Os monitores do Projeto de

Sistematiza~ao

e Dissemina~ao da Educa~ao Ambiental, que sao moradores

da APA, tem como objetivo 6rientar e conscientizar os turistas quanto ao
uso dos atrativos naturais, dispostos no c6rrego, para que assim nao haja
degrada~ao

e depreda~ao ao corpo hid rico e ao acesso ao mesmo. A APPAC

Toror6 Sana, que atua na APA do Sana, que e considerada uma Unidade de
Conserva~ao

de uso Sustentavel dos Recursos Ambientais, tern como

objetivo fundamental garantir o uso sustentavel dos corpos hldricos,
atraves da dissemina~ao da educa~~o ambiental que gera no turista muito
mais que consciencia, gera urn desejo de zelar pelo ambiente para que as
gera~oes

futuras possam usufruir das belezas que sao encontradas ao Iongo

da APA, fazendo com que assim se cumpra o que

e indicado no artigo.225

da Constitui~ao Federal.
Na visao dos monitores o uso da Bacia C6rrego Peito do Pombo, deve
sempre se dar de maneira sustentavel para que todos possam ter acesso a
uma agua abundante em qualidade e quantidade. Para que isso ocorra

e

necessaria a sistematiza~ao e dissemina~ao da educa~ao ambiental, nao s6
aos turistas, mas em toda a popula~ao, desde o mais novo ao mais velho.
Com cada urn fazendo a sua parte

e possfvel sim se preservar e conservar.
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FIQUE SABENDO!

ESTADO DE DIREITO

0 meu

come~a

quando o seu termina, e o seu inicia quando o
meu acaba.

0 Estado de direito e formado por duas componentes: o
Estado (enquanto forma de

organiza~ao

polltica) e o direito

(enquanto conjunto das normas que regem o funcionamento de
uma sociedade). Nestes casos, portanto, o poder do Estado
encontra-se limitado pelo direito. 0 Estado de direito, por sua
vez, supoe que o poder surge do povo.
A

no~ao

de democracia e outro conceito relacionado com o

Estado de direito, uma vez que supoe que o povo tem o poder e
o exerce.at raves das leis.

· E ESTADO

DE DIREtTO o uso das tres servidoes que dao

acesso as cachoeiras Sete

Q~:-~edas,

Pai, Mae e Escorrega, assim

nos da o direito a Lei Estadual 6.589/2013 "dispoe sobre transito
por propriedades privadas para o acesso a sitios naturais
publicos loca-lizados no ambito do estado do Rio de Janeiro".

•

Total de visit antes registrados nas cachoeiras no mes de o utubro: 4.926

•

Total de residuos recolhidos da area de visita~ao mes de outubro: 47Kg.

•

facebook.(OIII/sanatororo

tororosana.blogspot.com.br

