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);;> EDITORIAL 

PROJETO SISTEMATIZAcAO E DISSEMINAo\0 DA EDUCA~AO 

AMBIENTAL NA APPA DO SANA 

Com orgulho e satisfa~ao que a associac;ao Toror6 Sana chega ao 12Q 
mes do projeto de monjtoramento das cachoeiras, realizado- pelo 
Comite de Bacias Hidrogr~Hicas Macae e das Ostras, satisfa~ao esta pelo 
objetivos realizados com o compromisso socioambiental e 
desenvolvimento sustentavel na APA do Sana. Neste perlodo diversos 
desafios surgiram e forc;as contrarias, porem a uniao e consciencia do 
grupo no proposito do bem comum foram fundamentais para a 
disseminac;ao da Educac;ao Ambiental. 

Considerando que o contratual do projeto tem seu termino no dia 02 
de Dezembro de 2016 e a contrata~ao dos monitores foi realizada a 
partir do dia 18 de Janeiro, fato este ocorrido pelo processo de sele~ao 
a Associa~ao mantera os monitores em atividade ate o termino do 
contrato trabalhista. -. 

Marcio Nascimento 
Diretor Executive 

Projsto 
Sistematiza<_;ao e Dissemina<;ao 

Da Educay3o Ambiental 
Na APA do Sana 



GESTAO E SUSTENTABILIDADE 
A Associa~ao Toror6 Sana em posicionamento referente ao assunto ACESSO E 

USO DAS CACHOEIRAS, entende com base no fundamento de 

sustentabilidade, que os acessos localizados entre o caminho principal e o 

corpo hidrico a margem esquerda do C6rrego Peito do Pombo, onde estao os 

atrativos naturais: Cachoeiras SETE QUEDAS, MAE, PAl e ESCORREGA, requer 

uma discussao mais aprofundada e mais participativa. Por este motivo a 

Associa~ao procura esclarecer o Estado de direito sugerindo uma gestao 

democrcHica e participativa 

1- Constituir uma Comissao Gestora, com empresarios, Associac;:oes, 
moradores e proprietarios; 

2- Elaborar urn regimento para gestao e administra~ao na area dos atrativos, 
neste deve estar estabelecido quem admfnistra diretamente, forma de se 
estabelecer este administrador, direitos e deveres da administrac;:ao; 

3- Da receita, a receita devera custear o fixo podendo ser subdividida, em 
porcentagem para recuperac;:ao da bacia como objetivo da melhoria continua 
dos servic;:os ecossistemicos, uma porcentagem para os proprietarios direto 
das areas, se nao houver a desapropria~ao do poder publico da parte 
demarcada e uma porcentagem para o fundo da APA do Sana. 
{lsso se houver cobran~a) 

Acreditamos pelo potencial da regiao, que ha grande possibilidade de 
projetos serem patrocinados. 

Cachoeira Sete Quedas 
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Cachoeiras do Sana, direito de todos! 

~omo princfpio do Estado de direito o mesmo deve estar fundamentada em instrumentos que orientem ou determinem direitos e deveres constitucionais. 0 artigo 

225 da carta maior do Brasil e bern clara quando dispoe "todos tern o direito ao ambiente ecologicamente equilibrado e de uso comum ... " Foi assim que se seguiu 

desde 1993 com a proposta do primeiro projeto que tinha como objetivo o monitoramento das cachoeiras e dissemina~ao da Educa~ao Ambiental . 

1994- "Projeto Pequena Semente11 uma perspectiva educativa para o acampamento. 
1994/2004- "Projeto Nossa Casa Nossa Terral/ monitoramento e dissemina~ao da Educa~ao Ambienta l 
2000- "Pianejamento Estrategico Desenvolvimento Turistico Distrito de Sana Municipio de Macae" 
2001- Cria~ao da APA do Sana. 
2004/2009- ''Projeto Trilha do Sana" monitomento e dissemina~ao da Educa~ao Ambiental, convenio entre Pequena Semente com a Secretaria de Meio Ambiente 
de Macae. 
2010- lmplanta~ao da Base Operacinal de monitoramento das cachoeiras, em terrene desapropriado pela prefeitura, instituindo a presen~a de agentes publicos 
trabalhando em parceria com a sociedade civil. 
2011-Portarias SEMAD nQ 1215/2010 e nQ 427/2011 que legitimaram a parceria entre o poder publico e as entidades civis organizadas na base operacional de 
monitoramento das cachoeiras para atender a demanda turlstica local. 
2015- "Projeto Verao Limpo" monitoramento das cachoeiras em parceria com a SEMA. 
2015-"Parque das Aguas Peito do Pombo" inicio da organiza~ao de urn grupo de empresarios locais patrocinadores do projeto de monitoramento das cachoeiras. 
2015/2016-" Projeto Sistematiza~ao e Dissemina~ao da Educa~ao Ambiental na Appa do Sana CBH Macae e das Ostras" monitoramento e dissemina~ao da 
..,u.,L<,,L ... o ambiental. 

Din§micas Operacionais de monitoramento das Cachoeiras 

• 



EXPEDI~AO BACIA HIDROGRAFICA 

Os monitores do Projeto Sistematiza~ao e Dissemina~ao da Educa~ao 

Ambiental na APA do Sana acompanharam, dando apoio e suporte aos 
alunos do 3Q ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Joaquim 
Breves, em um circuito aos primeiros atrativos naturais do C6rrego Peito do 
Pombo, acompanhados pela professora Renata Vidal no dia 25 de 
Novembro de 2016. Sendo abordados os temas: Mata Ciliar, 
Desmatamento, polui~ao, uso da agua, uso de agrot6xico e sobre o trabalho 
de monitoramento realizados pelos monitores do Projeto. 

Alunos do 39 ano do ensino fundamental da Escola Municipal Joaquim Breves- Cachoeira 
do Escorrega. 



POLrTtCA PUBLICA 

Analisando os ana is hist6ricos de gestao eo desenvolvimento da APA do 

Sana podemos considerar que o poder publico se faz presente oficialmente 

desde o ano 2000, com o oficializa~ao do planejamento estrategico do 

desenvolvimento turistico no Sana, a partir deste somos o que somos hoje. 

Neste perlodo diversos gestores tiveram a oportunidade de contribuir com 

poHticas publicas voltadas para o desenvolvimento sustentavel para UC. No 
1 

ano de 2004 o seguimento ambiental teve oficializado a parceria com a 

secretaria de meio ambiente para o monitoramento das cachoeiras atraves 

do projeto Trilhas do Sana, seguindo esta proposta de monitoramento ate 

os dias atuais. 0 que nos deixa triste e ser oficializado pala gestao atual que 

a mesma e imparcial a este tema tao importante discutido na sociedade 

sobre as cachoeiras, mesmo com essa posi~ao ainda firmamos a presen~a 

da secretaria nesse contexte, pois a mesma tem procurado nos atender 

dentro das parcerias para o desenvolvimento dos projetos de 

monitoramento e dissemina~ao da Educa~ao Ambiental. Esperamos que a 

mesma se posicione quanta a regulamenta~ao dos usos desses atrativos 

paise competencia deste 6rgao desdobrar essa politica publica. 

A presen~a da secretaria de ·turismo e fundamental para a 

contribui~ao na gestao destes atrativos naturais , localizados na APA do 

Sana, fundamentadas nas Leis Federais n2 4.132/62 e n2 6.513/77. 

Portaol- Acesso Cachoeira do Escorrega 



);> FIQUE SABENDO! 

INTERESSE SOCIAL 

Areas de interesse social devem ser decretadas, condicionando 

seu uso ao bem estar social, na forma do art. 147 da 

Constitui~ao Federal. Considera-se de interesse social de 

acordo com a Lei Federal 4.132/62: 

A prote~ao do solo e a preserva~ao de curses e mananciais de 

agua e de reservas florestais. • 

A utiliza~ao de areas, locais ou bens que, por suas 

caracterlsticas, sejam apropriados ao desenvolvimento de 

atividades turlsticas. Sendo complementada pel a Lei Federal nQ 

6.513/77 em seu Art. lQ inciso VI - as localidades e os acidentes 

naturais adequados ao repouso e a pratica de atividades 

recreativas, desportivas ou de lazer. 

- Abaixo, segue o link da peti~ao publica: CACHOEIRAS DO 

SANA, DIREITO DE TODOS! 

http:/ /www.peticaopublica.com. br/p , 

view.aspx?pi=CachoeirasdoSana 

• Total de visitantes registrados nas cachoeiras no mesde Novembro: 5.204 

• Total de residues recolhidos da area de visita~ao mes de Novembro: SSKg 

tororosana.blogsptt.com.br 


