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1. INTRODUÇÃO 

O Relatório Anual para evidência de gestão (2012/2015), tem como objetivo a 

apresentação das atividades desenvolvidas e as metodologias aplicadas nos processos 

de sistema de gestão, bem como sua execução. Estabeleceu-se parcerias públicas e 

privadas como meio para alcançar os objetivos da organização. 

A APPAC TORORÓ SANA foi eleita, assumindo no ano de 2014 a secretaria geral do 

Conselho Municipal de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Macaé 

(COMADS).A APPACTS adotou como instrumento de sensibilização social a promoção 

de educação ambiental e cultural em diversos níveis, realizando projetos junto às redes 

públicas de ensino, objetivando alcançar alunos e professores, bem como projetos que 

foramadotados para cumprimento da condicionante de Licença Municipal de Instalação 

de empresas, possibilitandoa integração de atores de diversos setores da comunidade 

nas atividades realizadas, ampliando a percepção da importância das atividades 

econômicas sustentáveis e da necessidade de se repensar o turismo da região como 

base econômica sustentável.  

 

2. METODOLOGIA 

Em princípio, fizemos o levantamento de atores da comunidade que já haviam 

participado anteriormente de projetos similares e que já possuíam algum conhecimento 

e prática das tarefas a serem realizadas, que estivessem interessados em compor nosso 

quadro de colaboradores e técnicos.Selecionamos de acordo com o nível técnico 

necessário para cada projeto, sob o prisma da inserção social do indivíduo e do grau de 

afinidade dessas pessoas com a APA do Sana. Passaram por nossos projetos direta ou 

indiretamente, até agora, mais de 33 pessoas. 

Incentivamos alguns seguimentosda sociedade, como a Companhia de Encenações 

Estrela d’Água” a atuar quanto ao seu direito de cidadania. Trouxemos o grupo para 

junto da comunidade agindo como facilitador na  inserção deste no contexto da política 

pública nacional de ambiente local e das discursões, decisões e transformações 
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decorrentes da tomada de consciência que vem se despertando  na região da bacia 

hidrográfica do Rio Macaé. 

A APPACTS tem o compromisso de realizar atividades, oficinas e vivências 

elaboradas, a partir de informações coletadas em nossas reuniões e relatórios,voltados 

para  melhoria contínua da qualificação do seu quadro de colaboradores. 

 

3. DA EXECUÇÃO 

 A partir de nossa sede provisória, localizada na região da APA do Sana foram 

desenvolvidos e realizados os seguintes projetos: 

_ Teatro Rio Esperança: Patrocinado pelo Comitê de Bacias Hidrográficas, onde se 
estabeleceu uma turnê de cinco apresentações da peça de teatro Rio Esperança 
acompanhado de oficina de arte e ecologia, a ser desenvolvida em instituições de ensino 
público nos municípios que estão localizados na Bacia Hidrográfica do Rio Macaé.  As 
metas estabelecidas para o projeto foram alcançadas, sendo realizadas quatro 
apresentações em instituição da rede pública de ensino e uma apresentação em praça 
pública, onde estiveram presentes no evento escolas do Município de Macaé. É 
importante considerar nesta apresentação um grande número de participantes 
comprovado nas imagens fotográficas que fazem parte deste relatório. 

Segue quadro com o somatório das informações coletadas durante as três edições 
anteriores: 

Diretor / Professor Funcionário Alunos Pais / Visitantes  Total

27  19  318 38 392

 

A turnê totalizou o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), que custearam o 
ressarcimento de pessoal, alimentação, transporte e impostos. 

Esse projeto será realizado mais uma vez esse ano, em parceria com a Fundação Macaé 
de Cultura, contando com uma turnê de oito apresentações, totalizando o valor de 
R$20.000,00 (vinte mil reais), a fim de custear os itens já citados anteriormente. 

_ Exposição Terra dos Mil Povos: Está em fase de execução a IV edição da exposição 
“Terra dos mil povos”, a ser realizada no mês de abril do ano de 2015, em parceria com o 
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Museu do Índio do RJ (que emprestará itens de seu acervo para exposição) e a rede 
pública de ensino de Macaé, para os quais direcionaremos atividade lúdicas voltadas para 
a conscientização e areafirmaçãoda relação dos povos indígenas com o meio ambiente, 
vendo este como um dos atores participantes da formação da nossa cultura, somado aos  
colonizadores (principalmente portugueses) e os escravos (principalmente africanos), e 
que, junto destes, são a base da formação do povo brasileiro. 

O orçamento previsto é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para gestão do grupo de 
colaboradores envolvidos no projeto. 

USUÁRIOS EPARCEIROS PÚBLICO ALVO ATIVIDADES 
REALIZADAS 

VISITANTES 

(média) 

Colégio Municipal do Sana  Professores e alunos 

1º ao 9º ano 

exposição, 
mostra de vídeos 
trabalhos de arte, 
dança, atividades 
lúdicas 

400  

Creche Municipal do Sana  Professores e alunos    50 

Escola Municipal Joaquim 
Breves 

  Professores e alunos mostra de vídeos  200 

Espaço de Integração Feira 
Cria Sana  

Escolas, comunidade e 
visitantes em geral 

exposição e 
mostra de vídeos 

1.500  

        

TOTAL      2.150 

 

_ Projeto Verão Limpo: Estamos realizando, sob a supervisão da secretaria de 

ambiente de Macaé, parceria junto a empresas privadas como a Arley A. Carvalho e a 

VarcoInternational do Brasil E.S. Ltda, o projeto Verão Limpo na APA do Sana e no 

distrito do Frade, totalizando a gestão financeira de R$48.000,00 (quarenta e oito mil 

reais) voltados para a contratação de 11 monitores ambientais, alimentação, confecção 

de relatórios, serviços contábeis eimpostos. 
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Segue quadro com dados coletados no período em questão: 

DATA Nº VISITANTES 
NO PERÍODO 

Nº ACIDENTES 
RELATADOS 

RESÍDUOS COLHIDOS (média) 

05/01/2015 à 
25/01/2015 

15.641 4 199 Kgs 

 

4. DOS OBJETIVOS E METAS DOS PROJETOS 

Consideramos que o objetivo degerir Projetos voltados para a Educação Ambiental tem 
alcançado o público alvo, pois a temática abordada e a interação dos participantes foram 
positivas. Avaliando o contexto podemos citar o interesse dos mesmos em multiplicar as 
ações que visam a proteção dos recursos naturais dos distritos do Sana e Frade. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Aplicamos nossos projetos como instrumentos de educação ambiental,os quais a 
APPACTororó Sana utiliza para promover a consciência do indivíduo a partir 
deinformação, conscientização e sensibilização. Acreditamos que nossos projetos 
promovem o envolvimento da sociedade para proteção e conservação dos atrativos 
naturais que compõe a bacia hidrográfica do Rio Macaé. 

Sendo a educação ambiental um processo contínuo, a APPACTororó Sana convida 
nossos parceirospara uma visita, afim de conhecer e avaliar o trabalho desenvolvido,pois 
o compreendemos como de inegável utilidade pública, agindocom força e efetividade. 

Sana, 09 de fevereiro de 2015. 
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ANEXO 

 

1. FOTOS DOS PROJETOS REALIZADOS E EM ANDAMENTO 
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PROJETO VERÃO LIMPO   
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Limpeza e retirada de inscrições feitas nos limos das pedras  ( 

Pixações)
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EXPOSIÇÃO TERRA DOS MIL POVOS 

 

Instrumentos de apoio 
ao monitoramento da 
visitação realizada na 

área protegida. 
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