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1. INTRODUÇÃO 

O Projeto Sistematização e Disseminação da Educação Ambiental na Área de 

Proteção Ambiental do Sana tiveram como objetivo realizar ordenamento e 

monitoramento do uso das cachoeiras do córrego Peito de Pombo, visando reduzir o 

impacto da visitação por meio da sistematização e disseminação da Educação Ambiental, 

no Distrito do Sana, Macaé.  

O Relatório Final das atividades diárias referentes ao Projeto consiste em 

descrever os objetivos previstos, alcançados e detalhamento de todas as ações 

executadas no período de 01/09/2016 à 02/12/2016. Apontando também os resultados e 

dados obtidos ao longo da execução do projeto.  
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2. METODOLOGIA 

Como estratégia de ação, a Associação Tororó Sana realizou a sistematização das 

dinâmicas operacionais. Visando ampliar a área de atuação do projeto, além de priorizar 

um monitoramento turístico com eficiência, o projeto buscou fortalecer as parcerias com a 

rede municipal de educação do Sana, a Secretaria de Ambiente de Macaé, profissionais 

técnicos convidados e empresariado local.  

O projeto organizou um banco dados coletados através do cadastro de visitação ao 

atrativo natural Pedra Peito de Pombo, esta sistematização tem o objetivo de fomentar um 

estudo que direcione a regulamentação para visitação deste atrativo.  

Como estratégia de divulgação do projeto a Associação Tororó marcou presença 

em eventos sociais, ambientais e culturais e utilizou-se das redes sociais como veiculo de 

promoção. 

 As reuniões periódicas com o objetivo de avaliar e ajustar as dinâmicas 

operacionais foram fundamentais para os planejamentos estratégicos do projeto.  
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3. DA EXECUÇÃO  

Com a qualidade de desempenho alcançado pelo Projeto Sistematização e 

Disseminação da Educação Ambiental na APA do Sana, realizado pelo CBH Macaé e das 

Ostras, as estratégias de ações e as dinâmicas operacionais do grupo de monitores 

estabeleceram uma organização na visitação turística no córrego Peito de Pombo.  

A manutenção do posto avançado um (estacionamento) foi fundamental para 

orientação quanto aos critérios e normas de visitação estabelecidas na Resolução 

COMMADS nº 004/2010. Esta estratégia estabeleceu um apoio ao controle de frequência 

realizado pelos monitores da SEMA na base operacional. 

A implantação do ostensivo no portão um, entrada do acesso ao atrativo natural 

cachoeira do Escorrega, deu-se pela necessidade de uma melhoria na dinâmica de 

orientação e monitoramento, objetivando proporcionar maior segurança ao visitante. 

Assim também foi a continuidade da dinâmica de monitoramento na área da cachoeira do 

Escorrega, onde a permanecia dos monitores assegurou a proteção ambiental e o bem 

estar do visitante.  

A manutenção do posto avançado três (base Pindorama),atendeu seus objetivos, 

onde foi realizado a orientação aos visitantes sobre a área demarcada para o uso e lazer 

das cachoeiras e o acesso coordenado a Pedra Peito de Pombo. Esta base foi 

fundamental para a aplicação do termo de ciência e responsabilidade quanto à visitação 

deste atrativo.  

A parceria com os empresários locais possibilitou a dinâmica operacional de 

manter dois monitores nas cachoeiras superiores (Sete Quedas, Pai e Mãe). Os 

monitores tiveram como objetivo a orientação e o controle quanto ao uso das cachoeiras, 

observando os possíveis desvios que ocasionam incidentes, evitando assim acidentes 

graves ou até mesmo fatais.  

 

Na ampliação da divulgação e comunicação do projeto a Associação realizou 

apresentações em fóruns e conselhos gestores, como: COMMADS, SANAPA, Comitê de 

Bacias Hidrográficas e no II Fórum Água e Juventude CBH Macaé.  
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4. PRINCIPAIS ATIVIDADES DIÁRIAS 

 01/09/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

08:00hs, atividade: monitoramento – base operacional, equipe do dia: Neemias, Luiz e 

Larissa. 

 

 02/09/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

08:00hs, atividade: monitoramento – base operacional, atividades administrativas 

internas, equipe do dia: Amélia, Luiz, Ramisak, Samara e Márcio. 

 

 03/09/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

08:00hs, atividade: monitoramento – base operacional e Cachoeira do Escorrega, 

atividades administrativas internas (divulgação boletim mensal), equipe do dia: Amélia, 

Pedro, Luiz, Salomão, Neemias, Larissa e Aleffer. 

 

 04/09/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

08:00hs, atividade: monitoramento – base operacional, Cachoeira do Escorrega e 

Cachoeiras Superiores, equipe do dia: Amélia, Pedro, Salomão, Arthur, Aleffer, 

Afhonso, Ramisak e Samara.   

 

 

 05/09/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

08:00hs, atividade: monitoramento – base operacional e atividades administrativas 

internas, equipe do dia: Larissa, Camila, Neemias e Amélia.  

 

   06/09/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

08:00hs, atividade: monitoramento – base operacional e Cachoeira do Escorrega, 

equipe do dia: Camila, Salomão, Samara e Ramisak. 
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 07/09/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

08:00hs, atividade: monitoramento – base operacional e Cachoeira do Escorrega, 

equipe do dia: Neemias, Luiz e Larissa.. 

 

 08/09/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

08:00hs, atividade: monitoramento – base operacional e Cachoeira do Escorrega, 

equipe do dia : Samara, Ramisak, Salomão e Pedro. 

 

 09/09/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

08:00hs, atividade: monitoramento – base operacional e Cachoeira do Escorrega, 

equipe do dia: Neemias, Luiz e Larissa. 

 

 10/09/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

08:00hs, atividade: monitoramento – base operacional e Cachoeira do Escorrega, 

equipe do dia: Camila, Salomão, Luiz, Afhonso, Ramisak, Samara e Aleffer. 

 

 11/09/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

8:00h da manhã, atividade: monitoramento – base operacional, Cachoeira do 

Escorrega, atividades administrativas internas, ocorrências: Um rapais de 17 anos 

escorregou, e caiu, abriu o supercílio direito, foi socorrido pelos monitores e passa 

bem. Nome: Pedro, local do acidente: Cachoeira Escorrega, equipe do dia: Neemias, 

Afhonso, Arthur, Luiz, Pedro, Larissa e Amélia. 

 

 12/09/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

8:00hs da manhã, atividade: monitoramento Cachoeira do Escorrega e base 

operacional, equipe do dia:  Samara, Ramisak, Camila e Amélia. 

 

 13/09/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

8:00hs da manhã, atividade: monitoramento Cachoeira do Escorrega e base 

operacional, atividades administrativas internas, equipe do dia: Camila, Salomão, 

Pedro, Neemias, Amélia e Larissa. 
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 14/09/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

8:00hs da manhã, atividade: monitoramento base operacional, equipe do dia: Camila, 

Amélia, Samara e Ramisak. 

 

 15/09/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

8:00hs da manhã, atividade: monitoramento Cachoeira do Escorrega e base 

operacional, equipe do dia: José Luiz, Amélia, Neemias e Larissa. 

 

 

 16/09/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

8:00hs da manhã, atividade: monitoramento base operacional, equipe do dia: Samara, 

Ramisak e Luiz.. 

 

 17/09/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

8:00hs da manhã, atividade: monitoramento Cachoeira do Escorrega e base 

operacional,  equipe do dia: Larissa, Neemias, Salomão, Pedro, Luiz e Aleffer. 

 

 18/09/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

8:00hs da manhã, atividade: monitoramento Cachoeira do Escorrega e base 

operacional(auxilio a SEMA no livro de registro), equipe do dia: Samara, Ramisak, 

Pedro e Salomão. 

 

 19/09/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

8:00hs da manhã, atividade: monitoramento Cachoeira do Escorrega, base 

operacional (auxilio a SEMA no livro de registro), atividades administrativas internas, 

equipe do dia: Camila, Amélia, Pedro e Larissa. 

 



 

Rua José de Jesus Junior, S/N˚ - Sítio Bocaina – Sana – CEP 27995-000 – Macaé - RJ 

 

8 

 20/09/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

8:00hs da manhã, atividade: monitoramento base operacional, equipe do dia: Camila, 

Samara, Salomão e Ramisak. 

 

 21/09/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

8:00hs da manhã, atividade: monitoramento base operacional, equipe do dia: Camila, 

Luiz e Neemias. 

 

 22/09/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

8:00hs da manhã, atividade: monitoramento base operacional, atividades 

administrativas internas, equipe do dia: Amélia, Samara, Salomão e Ramisak. 

 

 23/09/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

8:00hs da manhã, atividade: monitoramento Cachoeira do Escorrega e base 

operacional, atividades administrativas internas, equipe do dia: Amélia, Neemias, José 

Luiz e Larissa.  

 

 24/09/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

8:00hs da manhã, atividade: monitoramento Cachoeira do Escorrega, base 

operacional e Cachoeiras Superiores, equipe do dia: Amélia, Camila, Luiz, Pedro, 

Salomão, Larissa, Ramisak e Samara. 

 

 25/09/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

8:00hs da manhã, atividade: monitoramento base operacional, equipe do dia:  

Afhonso, Amélia, Larissa, Arthur, Neemias e Pedro. 

 

 26/09/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

8:00hs da manhã, atividade: monitoramento base operacional, atividades 

administrativas internas, equipe do dia:  Camila, Samara, Amélia e Ramisak. 
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 27/09/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

8:00hs da manhã, atividade: monitoramento base operacional, ronda Cachoeira do 

Escorrega,  equipe do dia: Camila, Salomão, Neemias e Ramisak. 

 

 28/09/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

8:00hs da manhã, atividade: monitoramento base operacional, equipe do dia: Camila, 

Luiz e Ramisak. 

 

 29/09/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

8:00hs da manhã, atividade: monitoramento base operacional, atividades 

administrativas interna, equipe do dia:  Salomão, Neemias, Pedro, Amélia e Larissa. 

 

 30/09/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

8:00hs da manhã, atividade: monitoramento base operacional, atividades 

administrativas internas, equipe do dia: Amélia, Samara, Ramisak e Luiz. 

 

 01/10/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

8:00hs da manhã, atividade: monitoramento base operacional e Cachoeira do 

Escorrega(retirada de pichações), equipe do dia: Amélia, José Luiz, Pedro, Salomão, 

Afhonso, Neemias e Larissa. 

 

 02/10/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

8:00hs da manhã, atividade: monitoramento base operacional e cachoeira do 

escorrega, equipe do dia: Amélia, Luiz, Salomão, Afhonso e Ramisak(equipe liberada 

para votar). 

 

 03/10/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

8:00hs da manhã, atividade: monitoramento base operacional e monitoramento 

Cachoeira do Escorrega, reunião COMMADS, equipe do dia: Amélia e Larissa. 
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 04/10/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

8:00hs da manhã, atividade: monitoramento base operacional, cachoeira do 

Escorrega, atividades administrativas interna, equipe do dia: Larissa, Amélia e 

Samara. 

 05/10/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

8:00hs da manhã, atividade: monitoramento base operacional, cachoeira do 

Escorrega, equipe do dia: Camila, Salomão, Neemias, Samara e Pedro. 

 

 06/10/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

8:00hs da manhã, atividade: monitoramento base operacional, cachoeira do 

Escorrega, reunião SANAPA, equipe do dia: Pedro, Ramisak e Samara. 

 

 07/10/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

8:00h da manhã, atividade: monitoramento base operacional, cachoeira do Escorrega, 

atividades administrativas interna, serviço externo banco, equipe do dia: Amélia, 

Neemias e Salomão. 

 

 08/10/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

8:00hs da manhã, atividade: monitoramento base operacional, cachoeira do 

Escorrega, auxilio à SEMA na recepção turística, equipe do dia: Amélia, Camila, 

Pedro, José Luiz, Ramisak e Samara. 

 

 09/10/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

08:00h da manhã, atividade: monitoramento base operacional, cachoeira do 

Escorrega,  equipe do dia: Amélia, José Luiz, Salomão, Neemias, Arthur, Larissa e 

Pedro.  

 

 10/10/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

08:00hs da manhã, atividade: monitoramento base operacional, monitoramento 
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cachoeira do Escorrega, atividades administrativa interna, equipe do dia: Amélia, 

Ramisak, Samara e Camila. 

 

 11/10/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

08:00hs da manhã, atividade: monitoramento base operacional, monitoramento 

cachoeira do Escorrega, equipe do dia: Camila, Neemias, Salomão e Larissa. 

 

 12/10/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

08:00hs da manhã, atividade: monitoramento base operacional, monitoramento 

Cachoeira do Escorrega, equipe do dia: Camila, Ramisak e Samara. 

 

 13/10/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

08:00hs  da manhã, atividade: monitoramento base operacional, monitoramento 

Cachoeira do Escorrega, atividades administrativas interna, equipe do dia: Amélia, 

Salomão, José Luiz, Larissa e Neemias. 

 

 14/10/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

08:00hs  da manhã, atividade: monitoramento base operacional, monitoramento 

Cachoeira do Escorrega, atividades administrativas interna, equipe do dia: Ramisak, 

Samara, Luiz.       

 

 15/10/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

08:00hs  da manhã, atividade: monitoramento base operacional, monitoramento 

Cachoeira do Escorrega, rondas cachoeiras superiores (Ste quedas, Pai, Mãe e 

Escorrega, equipe do dia: Amélia, Pedro, Salomão, José Luiz, Ramisak, Larissa, 

Aleffer e Afhonso. 

 

 16/10/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

08:00hs  da manhã, atividade: monitoramento base operacional, monitoramento 
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cachoeira do Escorrega, rondas cachoeiras superiores (Sete quedas, Pai, Mãe e 

Escorrega, equipe do dia: Amélia, Arthur,  Afhonso, Pedro, Ramisak e Samara. 

 

 17/10/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

08:00hs  da manhã, atividade: monitoramento base operacional, monitoramento 

cachoeira do Escorrega, equipe do dia: Neemias, Camila, Amélia, Salomão, Pedro, e 

Larissa. 

 

 18/10/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

08:00hs  da manhã, atividade: monitoramento base operacional, cachoeira do 

Escorrega,  equipe do dia: Camila, Larissa, Ramisak. 

 

 19/10/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

08:00hs da manhã, atividade: monitoramento base operacional, monitoramento 

cachoeira do Escorrega, equipe do dia:  Camila, Salomão, José Luiz, Neemias e 

Samara.  

 

 20/10/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

08:00hs da manhã, atividade: monitoramento base operacional., monitoramento 

cachoeira do Escorrega, equipe do dia: Ramisak e Samara. 

 

 21/10/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

08:00hs  da manhã, atividade: monitoramento base operacional, monitoramento 

cachoeira do Escorrega, atividade administrativas interna, equipe do dia: Amélia, José 

Luiz, Neemias e Salomão. 

 

 22/10/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

08:00hs  da manhã, atividade: monitoramento base operacional, monitoramento 

cachoeira do Escorrega, atividades administrativas interna, equipe do dia: Samara, 

Neemias, Pedro, Camila, Afhonso e Aleffer. 
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 23/10/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

08:00hs  da manhã, atividade: monitoramento base operacional, monitoramento 

cachoeira do Escorrega, atividades administrativas interna, equipe do dia: Amélia, 

Afhonso, Arthur, Salomão, Neemias e Larissa. 

 

 24/10/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

08:00hs  da manhã, atividade: monitoramento base operacional, monitoramento 

cachoeira do Escorrega, ida ao II Fórum Água e Juventude CBH- Macaé, equipe do 

dia: Amélia, Salomão, Samara, Camila, Ramisak, Neemias e Afhonso . 

 

 25/10/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

08:00hs  da manhã, atividade: monitoramento base operacional, monitoramento 

cachoeira do Escorrega, curso primeiros socorros defesa civil- base operacional, 

equipe do dia: Camila, José Luiz e Pedro. 

 

 26/10/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

08:00hs  da manhã, atividade: monitoramento base operacional, monitoramento 

cachoeira do Escorrega, atividades administrativas interna, equipe do dia: Amélia, 

Ramisak, Pedro e Samara. 

 

 27/10/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

08:00hs  da manhã, atividade: monitoramento base operacional, monitoramento 

cachoeira do Escorrega, atividades administrativas interna, equipe do dia: Amélia, 

José Luiz, Neemias e Salomão. 

 

 28/10/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

08:00hs  da manhã, atividade: monitoramento base operacional, atividades 

administrativas interna, equipe do dia: Amélia, Camila, Ramisak e Samara e Marcio. 
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 29/010/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

08:00hs  da manhã, atividade: monitoramento base operacional, monitoramento 

cachoeira do Escorrega ,atividades administrativas interna, equipe do dia: Amélia, 

Camila, Salomão, Pedro, Neemias, Larissa e Marcio. 

 

 30/10/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

08:00hs  da manhã, atividade: monitoramento base operacional, monitoramento 

cachoeira do Escorrega, início boletim mensal, equipe do dia: Amélia, Camila 

Ramisak, Afhonso e Samara. 

 

 31/10/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

08:00hs  da manhã, atividade: monitoramento base operacional, monitoramento 

cachoeira do Escorrega, atividades administrativa interna, reunião projeto, equipe do 

dia: Amélia, Salomão, José Luiz e Ramisak e Larissa. 

 

 01/11/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

08:00hs  da manhã, atividade: monitoramento base operacional, monitoramento 

cachoeira do Escorrega, equipe do dia: Ramisak e Samara. 

 

 02/11/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

08:00hs  da manhã, atividade: monitoramento base operacional, cacheira do 

Escorrega, atividades administrativas interna, equipe do dia: Pedro, José Luiz, 

Neemias, Larissa e Salomão. 

 

 03/11/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

08:00hs  da manhã, atividade: monitoramento base operacional, monitoramento 

cachoeira do Escorrega, equipe do dia: Pedro, Ramisak e Samara.  

 

 04/11/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

08:00hs  da manhã, atividade: monitoramento base operacional, monitoramento 
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cachoeira do Escorrega, atividades administrativas internas, equipe do dia: Amélia, 

José Luiz, Salomão, Neemias e Larissa. 

 

 05/11/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

08:00hs  da manhã, atividade: monitoramento base operacional, atividades 

administrativas interna, equipe do dia: Amélia, José Luiz, Pedro e Ramisak. 

 

 06/11/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

08:00hs  da manhã, atividade: monitoramento base operacional, monitoramento 

cachoeira do Escorrega, atividades administrativas interna, equipe do dia: Amélia, 

Pedro, Salomão, e Afhonso. 

 

 07/11/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

08:00hs  da manhã, atividade: monitoramento base operacional, monitoramento 

cachoeira do Escorrega, atividades administrativas interna, equipe do dia: Amélia, 

Pedro, José Luiz, Pedro, Salomão, Aleffer e Arthur. 

 

 09/11/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

08:00hs da manhã, atividade: monitoramento base operacional, monitoramento 

Cachoeira do Escorrega, equipe do dia: Camila, Larissa, Ramisak e Samara.  

 

 10/11/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

08:00hs da manhã, atividade: monitoramento base operacional, monitoramento 

Cachoeira do Escorrega, equipe do dia: Salomão, José Luiz, Neemias e Larissa. 

 

 11/11/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

08:00hs da manhã, atividade: monitoramento base operacional, monitoramento 

cachoeira do Escorrega, equipe do dia: Amélia, Samara, Ramisak, e José Luiz. 
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 12/11/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

08:00hs  da manhã, atividade: monitoramento base operacional, monitoramento 

cachoeira do Escorrega, equipe do dia: Amélia, Samara, Aleffer, Neemias, Salomão, 

Arthur, Afhonso, Pedro e José Luiz. 

 

 13/11/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

08:00hs  da manhã, atividade: monitoramento base operacional, monitoramento 

cachoeira do Escorrega, equipe do dia: Amélia, Arthur, Larissa, Ramisak, Pedro, José 

Luiz e Aleffer. 

 

 14/11/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

08:00hs  da manhã, atividade: monitoramento base operacional, monitoramento 

Cachoeira do Escorrega, atividades administrativas interna, cachoeiras interditadas 

pela SEMA,  equipe do dia: Amélia, Salomão, Neemias, Larissa e Pedro. 

 

 15/11/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

08:00hs  da manhã, atividade: monitoramento base operacional, monitoramento 

cachoeira do Escorrega, cachoeiras interditadas pela SEMA,  equipe do dia: Camila, 

Ramisak e Samara. 

 

 16/11/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

08:00hs  da manhã, atividade: monitoramento base operacional, monitoramento 

Cachoeira do Escorrega, ocorrência: duas famílias vieram até a base operacional a 

procura de três jovens no qual duas são menores equipe da Tororó e SEMA (Luiz 

Henrique) foram até os atrativos naturais dando suporte as famílias - os jovens foram 

encontrados, equipe do dia: Camila, Salomão, Neemias e Larissa. 

 

 17/11/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

08:00hs  da manhã, atividade: monitoramento base operacional, monitoramento 
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cachoeira do Escorrega, atividades administrativas internas, equipe do dia: Ramisak, 

Samara e Amélia. 

 

 18/11/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

08:00hs  da manhã, atividade: monitoramento base operacional, monitoramento 

cachoeira do Escorrega, atividades administrativas interna, equipe do dia: Larissa, 

Amélia, Neemias, José Luiz e Salomão. 

 

 19/11/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

08:00hs  da manhã, atividade: monitoramento base operacional, monitoramento 

cachoeira do Escorrega, equipe do dia: Camila, Pedro, José Luiz, Ramisak, Samara, 

Afhonso e Aleffer. 

 

 20/11/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

08:00hs  da manhã, atividade: monitoramento base operacional, monitoramento 

escorrega, equipe do dia: Larissa, Neemias, Pedro, Salomão,  Afhonso e Arthur. 

 

 21/11/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

08:00hs  da manhã, atividade: monitoramento base operacional, monitoramento 

cachoeira do Escorrega, Reunião Ordinária CBH atividades administrativas interna, 

equipe do dia: Amélia, Camila, Pedro, Samara e Ramisak. 

 

 22/11/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

08:00hs  da manhã, atividade: monitoramento base operacional, monitoramento 

Cachoeira do Escorrega, atividades administrativas interna – início relatório final do 

projeto, equipe do dia: Camila, Amélia e Salomão. 

 

 23/11/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

08:00hs  da manhã, atividade: monitoramento base operacional, monitoramento 
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cachoeira do Escorrega, atividades administrativas internas, equipe do dia: Amélia, 

Camila e Samara. 

 

 24/11/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

08:00hs  da manhã, atividade: monitoramento base operacional, monitoramento 

cachoeira do Escorrega, atividades administrativas interna, equipe do dia: Amélia e 

Neemias. 

 

 25/11/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

08:00hs  da manhã, atividade: monitoramento base operacional, monitoramento 

cachoeira do Escorrega, atividades administrativas interna, recepção aos alunos do 

3ºano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Joaquim Breves, equipe do dia: 

Amélia, Samara, Neemias, José Luiz, Afhonso, Arthur, Aleffer e Salomão. 

 

 26/11/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

08:00hs  da manhã, atividade: monitoramento base operacional, monitoramento 

cachoeira do Escorrega, atividades administrativas interna, equipe do dia: Amélia, 

Samara, José Luiz, Afhonso, Neemias, Arthur, Aleffer e Larissa. 

 

 27/11/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

08:00hs  da manhã, atividade: monitoramento base operacional, monitoramento 

Cachoeira do Escorrega e Rondas Cachoeiras Superiores (Sete quedas Pai, Mãe), 

atividades administrativas interna, equipe do dia: Camila, Neemias, Salomão e Larissa. 

 

 29/11/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

08:00hs  da manhã, atividade: monitoramento base operacional, monitoramento 

Cachoeira do Escorrega, atividades administrativas interna, equipe do dia: Amélia, 

Camila, Ramisak e Samara. 
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 29/11/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

08:00hs  da manhã, atividade: monitoramento base operacional, monitoramento 

Cachoeira do Escorrega, atividades administrativas interna, equipe do dia: Amélia, 

Camila, Samara, Larissa e Ramisak. 

 

 30/11/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

08:00hs  da manhã, atividade: monitoramento base operacional, monitoramento 

cachoeira do Escorrega, Reunião mensal projeto, serviços bancários fora da APA do 

Sana, equipe do dia: Camila, Salomão, Amélia e Neemias. 

 

 01/12/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às 

08:00hs  da manhã, atividade: monitoramento base operacional, monitoramento 

cachoeira do Escorrega, equipe do dia: Larissa, Samara e Ramisak. 

 

 02/12/2016: Livro de registro e ocorrências aberto no início do plantão do dia, às 

08:00hs da manhã, atividade: monitoramento base operacional, monitoramento 

cachoeira do Escorrega, atividades administrativas interna, equipe do dia: Camila, 

Salomão e Neemias. 
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5. DADOS COLETADOS NO PERÍODO 

Segue tabela com dados referentes ao período 01/09/2016 à 02/12/2016 

 

 

DATA 

 

MONITOR 

Nº 

VISITANTES 

DIA 

 

Nº ACIDENTES 

RESÍDUOS 

RECOLHIDOS 

(média) 

01/09/2016 EQUIPE A 06 0 - 

02/09/2016 EQUIPE B 91 0 - 

03/09/2016 EQUIPE A 386 0 - 

04/09/2016 EQUIPE B 885 0 4Kg 

05/09/2016 EQUIPE A 54 0 - 

06/09/2016 EQUIPE B 68 0 - 

07/09/2016 EQUIPE A 549 0 - 

08/09/2016 EQUIPE B 50 0 - 

09/09/2016 EQUIPE A 71 0 - 

10/09/2016 EQUIPE B 500 0 - 

11/09/2016 EQUIPE A 933 0 24Kg 

12/09/2016 EQUIPE B 95 0 - 

13/09/2016 EQUIPE A 64 0 - 

14/09/2016 EQUIPE B 80 0 - 

15/09/2016 EQUIPE A 100 0 - 

16/09/2016 EQUIPE B 42 0 - 

17/09/2016 EQUIPE A 305 0 - 

18/09/2016 EQUIPE B 749 0 - 

19/09/2016 EQUIPE A 76 0 15Kg 
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20/09/2016 EQUIPE B 17 0 - 

21/09/2016 EQUIPE A 34 0 - 

22/09/2016 EQUIPE B 71 0 - 

23/09/2016 EQUIPE A 92 0 - 

24/09/2016 EQUIPE B 42 0 - 

25/09/2016 EQUIPE A 56 0 6KG 

26/09/2016 EQUIPE B 22 0 - 

27/09/2016 EQUIPE A 12 0 - 

28/09/2016 EQUIPE B 14 0 - 

29/09/2016 EQUIPE A 40 0 - 

30/09/2016 EQUIPE B 22 0 - 

01/10/2016 EQUIPE A 26 0 - 

02/10/2016 EQUIPE B 37 0 4Kg 

03/10/2016 EQUIPE A 22 0 8Kg 

04/10/2016 EQUIPE B 13 0                 - 

05/10/2016 EQUIPE A         11 0 - 

06/10/2016 EQUIPE B 10 0 - 

07/10/2016 EQUIPE A 35 0 - 

08/10/2016 EQUIPE B 320 0 1,700Kg- 

09/10/2016 EQUIPE A 622 0 7Kg 

10/10/2016 EQUIPE B 17 0 - 

11/10/2016 EQUIPE A 33 0 - 

12/10/2016 EQUIPE B 250 0 - 

13/10/2016 EQUIPE A 80 0 - 
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14/10/2016 EQUIPE B 61 0 - 

15/10/2016 EQUIPE A  398 0 - 

16/10/2016 EQUIPE B 791 0 2,700Kg 

17/10/2016 EQUIPE A 216 0 - 

18/10/2016 EQUIPE B 94 0 - 

19/10/2016 EQUIPE A 68 0 - 

20/10/2016 EQUIPE B  76 0 - 

21/10/2016 EQUIPE A 84 0 - 

22/10/2016 EQUIPE B 337 0 - 

23/10/2016 EQUIPE A 541 0 - 

24/10/2016 EQUIPE B 67 0 - 

25/10/2016 EQUIPE A 56 0 - 

26/10/2016 EQUIPE B 33 0 - 

27/10/2016 EQUIPE A 74 0 - 

28/10/2016 EQUIPE B 31 0 - 

29/10/2016 EQUIPE A 227 0 - 

30/10/2016 EQUIPE B 222 0 8Kg 

31/10/2016 EQUIPE A 74 0 - 

01/11/2016 EQUIPE B 87 0 - 

02/11/2016 EQUIPE A 708 0 - 

03/11/2016 EQUIPE B 51 0 - 

04/11/2016 EQUIPE A 01 0 - 

05/011/2016 EQUIPE B 01 0 - 

06/11/2016 EQUIPE A 176 0 10Kg 
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07/11/2016 EQUIPE B 43 0 - 

08/11/2016 EQUIPE A 19 0 - 

09/11/2016 EQUIPE B 62 0 - 

10/11/2016 EQUIPE A 36 0 - 

11/11/2016 EQUIPE B 179 0 - 

12/11/2016 EQUIPE A 1.444 0 13Kg 

13/11/2016 EQUIPE B 337 0 - 

14/11/2016 EQUIPE A 0 1 6Kg 

15/11/2016 EQUIPE B 85 0 - 

16/11/2016 EQUIPE A 35 0 - 

17/11/2016 EQUIPE B 20 0 - 

18/11/2016 EQUIPE A 12 0 - 

19/11/2016 EQUIPE B 122 0 - 

20/11/2016 EQUIPE A 368 0 7Kg 

21/11/2016 EQUIPE B  70 0 9Kg 

22/11/2016 EQUIPE A 56 0 - 

23/11/2016 EQUIPE B 17 0 - 

24/11/2016 EQUIPE A 18 0 - 

25/11/2016 EQUIPE B 50 0 - 

26/11/2016 EQUIPE A 301 0 - 

27/11/2016 EQUIPE B 716 0 10Kg 

28/11/2016 EQUIPE A 76 0 - 

29/11/2016 EQUIPE B 56 1 - 

30/11/2016 EQUIPE A 18 0 - 
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01/12/2016 EQUIPE B 15 0 - 

02/12/2016 EQUIPE A 23 0 - 

TOTAL 94 dias  14.769 2 135,400Kg 

 

Obs.: os dados de frequência referente à visitação, são obtidos a partir do livro de registro 

realizado pelos agentes da SEMA lotados na base operacional. 

 

          TABELA DE VISITAÇÃO 2016 

 

Mês Nº de 
visitantes 

Resíduos 

Fevereiro 16.610 170Kg 

Março 8.869 131Kg 

Abril 11.627 184Kg 

Maio 3.483 58Kg 

Junho 2.130 15Kg 

Julho 4.304 50Kg 

Agosto 6.635 124Kg 

Setembro 5.526 39,2Kg 

Outubro 4.926 47Kg 

Novembro 5.204 55Kg 

TOTAL 69.314 873Kg 
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6. DOS OBJETIVOS E METAS DO PROJETO 

 Podemos considerar que o Projeto Sistematização e Disseminação da Educação 

Ambiental na APA do Sana alcançou seus objetivos e metas, pois a temática abordada e 

a interação dos participantes foram positivas. Avaliando o contexto podemos citar que o 

diálogo com diretores e professores da rede de ensino do distrito ampliou a disseminação 

da Educação Ambiental, visando à importância da proteção dos recursos naturais da 

Bacia Hidrográfica do Córrego Peito do Pombo.  
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7. CONTROLE CONTABIL 

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PROPOSTA DO PROJETO 

 

PLANILHA ORÇAMENTARIA 

Item Descrição Un. Qtde. Unitário (R$) Total (R$) 

01 Contratação de 01 coordenador técnico Mês 12,00 1.500,00 18.000,00 

02 Monitores 

- Contratação de 09 monitores com 

salário de R$ 950,00/monitor 

Mês 12,00 8.550,00 102.600,00 

03 Encargos trabalhistas 

- Recolhimento de impostos e demais 

encargos trabalhistas 

Mês 12 3.738,60 44.863,20 

04 Serviços de terceiros 

- Serviços técnicos especializados de 

escritório de contabilidade 

Mês 12 720,00 8.640,00 

05 Taxa administrativa 1º mês 1,00 8% 14.605,00 

06 Material de consumo 

- Máquina fotográfica digital 

- Materiais e equipamento de apoio 

(aquisição de comunicadores de médio 

alcance) 

- Kit de primeiro socorros 

- Uniformes: 

- Boné 

- Tênis (bota) 

- Blusa 

- Casaco 

- Calça 

- Materiais de escritório 

Livros ata de registro 

Canetas 

 

vb 

 

Un 

 

 

Un 

 

Un 

Un 

Un 

Un 

Un 

 

Un  

Un 

1,00 

 

5,00 

 

 

5,00 

 

20,00 

20,00 

20,00 

20,00 

20,00 

 

2,00 

10,00 

 

490,00 

 

200,00 

 

 

100,00 

 

20,00 

100,00 

20,00 

130,00 

50,00 

 

10,00 

5,00 

 

490,00 

 

1.000,00 

 

 

500,00 

 

400,00 

2.000,00 

400,00 

2.600,00 

1.000,00 

 

20,00 

50,00 

 

TOTAL:     197.168,20 
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 PLANILHA ORÇAMENTARIA ATUALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO 

PLANILHA ORÇAMENTARIA 

Item Descrição Un. Qtde. Unitário (R$) Total (R$) 

01 Contratação de 01 coordenador  Mês 12 

 

1.500,00 18.000,00 

 

01.1 Décimo terceiro  1 1.500,00 1.500,00 

01.2 Férias  1 1.500,00 1.500,00 

01.3 Encargos trabalhistas (INSS e FGTS) Mês 14 593,71 8.311,94 

02 Monitores 

- Contratação de 04 monitores com 

salário de R$ 950,00/monitor 

 

Mês 

 

12  

3.800,00 

 

 

45.600,00 

02.1 Décimo terceiro  1 3.800,00 3.800,00 

02.2 Férias  1 3.800,00 3.800,00 

02.3 Encargos trabalhistas (INSS e FGTS)  14 1.582,85 22.159,90 

03 Contratação de 01 monitor estagiário 

nível técnico em meio ambiente 

Mês 12 550,00 6.600,00 

03.1 Seguro de vida nível técnico (CIEE) Mês 12 123,00 1.476,00 

04 Contratação de 04 monitores estagiários 

nível médio 

Mês 12 1.800,00 21.600,00 

04.1 Seguro de vida nível médio (CIEE) Mês 12 492,00 5.904,00 

05 Tributos Federais PISS-CONFINS-

CSLL-IRRF 

 1 12.200,00 12.200,00 

06 Imposto sob serviço (ISS)  1 3.940,00 3.940,00 

07 Serviços de terceiros 

- Serviços técnicos especializados de 

escritório de contabilidade 

Mês 12 1.000,00 12.000,00 

08 Taxa administrativa  1 8% 14.605,00 
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09 Material de consumo 

- Máquina fotográfica digital 

- Materiais e equipamento de apoio 

(aquisição de comunicadores de médio 

alcance) 

- Kit de primeiro socorros 

- Uniformes: 

- Boné 

- Tênis (bota) 

- Blusa 

- Casaco 

- Calça 

- Materiais de escritório:  

- Papelaria 
Logística: 

- Produção de relatórios 

- Material de apoio e divulgação 

(banners e lonas) 

- Transporte e alimentação (atividades 

administrativas fora da APA) 

- Despesas em geral (papel higiênico e 

material de limpeza e manutenção) 

 

vb 

 

Un 

 

Un 

 

Un 

Un 

Un 

Un 

Un 

 

Un 

 

Un 

 

 

1 

 

5 

 

5 

 

20 

20 

20 

20 

20 

 

- 

 

12 

 

 

490,00 

 

200,00 

 

100,00 

 

20,00 

100,00 

20,00 

130,00 

50,00 

 

- 

 

110,00 

 

 

490,00 

 

1.000,00 

 

500,00 

 

400,00 

2.000,00 

400,00 

2.600,00 

1.000,00 

 

470,00 

 

1.320,00 

1.600,00 

 

1.223,88 

 

1.000,00 

TOTAL:     197.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rua José de Jesus Junior, S/N˚ - Sítio Bocaina – Sana – CEP 27995-000 – Macaé - RJ 

 

29 

 PLANILHA DE RECEITA E DESPESAS TRIMESTRAL DO PROJETO 

Item Descrição Un. Qtde. Total (R$) 

01 Coordenador com salário de 

R$1.500,00 

Mês 3 

 

4.500,00 

 

01.1 Pagamento décimo terceiro   1 1.500,00 

02 04 monitores com salário de R$ 

950,00/monitor 

 

Mês 

 

3 11.400,00 

02.2 Pagamento décimo terceiro de 04 

monitores com salário de R$950,00 

 1 3.800,00 

03 Encargos trabalhistas (INSS, FGTS 

e CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) 

 3   6.936,63 

04 01 monitor estagiário nível técnico 

em meio ambiente 

Mês 3 1.650,00 

04.1 Seguro de vida nível técnico (CIEE) Mês 3 405,00 

05 04 monitores estagiários nível 

médio 

Mês 3 5.400,00 

05.1 Seguro de vida nível médio (CIEE) Mês 3 1.620,00 

06 Tributos Federais PISS-CONFINS-

CSLL-IRRF 

 - - 

07 Imposto sob serviço (ISS)   803,76 

08 Serviços de terceiros 

- Serviços técnicos especializados 

de escritório de contabilidade 

Mês 3 3.600,00 

09 Taxa administrativa (5º parcela)  20% de 

100% da 

taxa 

administrativ

a 

2.921,00 
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10 - Materiais de escritório:  

- Papelaria 
Logística: 

- Transporte e alimentação 

(atividades administrativas fora da 

APA) 

- Despesas em geral (manutenção) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207,00 

 

540,18 

- 

TOTAL:    45.267,81 

 

RECEITA TOTAL   197.000,00 

SALDO 

ANTERIOR 

01/09/2016   47.034,53 

DESPESAS TRIMESTRAL   45.267.81 

RECEITA TRIMESTRAL   39.400,00 

SALDO 

ATUAL 

02/12/2016   41.166,72 
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 PLANILHA DE GASTO DO PROJETO 

DATA MOVIMENTO VALOR HISTÓRICO SALDO 

 

01/09/2016 

CRED      DEB 

    X                                          
 

 

 86.434,53 

30/09/2016                 X 1.500,00 Pagamento coordenador 84.934,53 

30/09/2016                X            3.800,00 Pagamento monitores 81.134,53 

30/09/2016             X 550,00 Pagamento estagiário (nível 

técnico) 

80.584,53 

30/09/2016                X 1.800,00 Pagamento estagiários 

(nível médio) 

78.784,53 

30/09/2016                  X 675,00 Contribuição CIEE 

(setembro) 

78.109,53 

03/10/2016             X 187,00 Recarga cartuchos 

(impressora) 

77.922,53 

05/10/2016                X 20,00 Encadernações 77.902,53 

05/10/2016                X 70,00 Gasolina (Reunião CBH) 77.832,53 

05/10/2016             X 46,17 Refeição (Reunião) CBH 77.786,36 

07/10/2016             X 1.218,00 Encargos setembro (GPS) 76.568,36 

07/10/2016             X 348,00 Encargos setembro (FGTS) 76.220,36 

11/10/2016             X 788,00 Encargos (ISS) 75.432,36 

24/10/2016             X 340,00 Transporte para 

participação no II fórum 

água e juventude 

75.092,36 

31/10/2016             X 675,00 Contribuição CIEE (outubro) 74.417,36 

31/10/2016             X 1.500,00 Pagamento coordenador 72.917,36 

31/10/2016             X 3.800,00 Pagamento monitores 69.117,36 

31/10/2016             X 550,00 Pagamento estagiário (nível 

técnico 

68.567,36 
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31/10/2016             X 1.800,00 Pagamento estagiários 

(nível médio) 

66.767,36 

04/11/2016             X 4,50 Pedágio (reunião Câmaras 

Técnicas Macaé) 

66.762,86 

04/11/2016            X 4,50 Pedágio (reunião Câmaras 

Técnicas Macaé) 

66.758,36 

04/11/2016            X 75,01 Gasolina (reunião Câmaras 

Técnicas Macaé) 

66.683,35 

07/11/2016              X 424,00 Encargos outubro (FGTS) 66.259,35 

18/11/2016             X 1.484,00 Encargos outubro (GPS) 64.775,35 

30/11/2016             X 1.500,00 Pagamento coordenador 63.275,35 

30/11/2016             X 1.500,00 Décimo terceiro 

coordenador 

61.775,35 

30/11/2016            X 3.800,00 Pagamento monitores 57.975,35 

30/11/2016             X 3.800,00 Décimo terceiro monitores 54.175,35 

30/11/2016             X 550,00 Pagamento estagiário (nível 

técnico) 

53.625,35 

30/11/2016             X 1.800,00 Pagamento estagiários 

(nível médio) 

51.825,35 

30/11/2016             X 675,00 Contribuição CIEE 

(novembro) 

51.150,35 

30/11/2016            X 618.33 Encargos novembro (FGTS) 50.532,02 

30/11/2016            X 1.484,00 Encargos novembro (GPS) 49.048,02 

30/11/2016           X 1.360,30 Encargos 13/2016 (GPS) 47.687,72 

30/11/2016            X  2.921,00 5ª parcela de 20% do valor 

total da taxa administrativa 

44.766,72 

30/11/2016             X  3600,00 Contabilidade 41.166,72 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Considerando a metodologia utilizada pela Associação no seu planejamento, 

desenvolvimento, checagem e a realização de devidos ajustes para garantir a 

viabilidade de execução financeira do projeto, a Organização realizou como 

estratégia, a aquisição de parte dos itens “material de consumo”, não sendo 

adquiridos os seguintes itens: máquina fotográfica, kit primeiro socorros, boné e 

casaco, totalizando um caixa de R$3.990,00, o qual foi destinado para dar suporte no 

final do projeto. Considerando que o contrato tem seu término legal no dia 02 de 

dezembro o término deste, não despensa as responsabilidades trabalhistas da 

Associação com os monitores contratados em regime de CLT, já que os mesmos 

justificados pelo processo de seleção, tiveram sua contratação no dia 18 de janeiro de 

2016, assim como os monitores estagiários e o convênio com o Centro de Integração 

Empresa Escola (CIEE), por este motivo as despesas com o grupo de monitores, 

serviços contábeis e outras despesas de logísticas se estendem por mais dois meses 

e meio aproximadamente, após o termino do contrato. Por este motivo a Organização 

irá produzir um relatório complementar após o fechamento de todas as 

responsabilidades com previsão de entrega para segunda quinzena de março de 

2017. 
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9. CONCLUSÃO 

O Projeto Sistematização e Disseminação da Educação Ambiental na APA do Sana 

foi um instrumento o qual a APPAC Tororó Sana utilizou para promover a consciência do 

indivíduo a partir de informação, conscientização e sensibilização. Acreditamos que o 

Projeto promoveu o envolvimento da sociedade para proteção e conservação dos 

atrativos naturais que compõe a bacia.  

Os atrativos naturais localizados na bacia hidrográfica do Córrego Peito do Pombo 

na APA do Sana integram um circuito internacional de turismo ecológico, recebendo uma 

visitação média de 120.000 visitantes por ano. Os estudos, projetos e ações implantados 

na bacia tem buscado assegurar o uso racional dos recursos naturais, a partir de projetos 

socioambientais executados pelo segmento ambiental ocorreu uma quebra de limitadores 

para o desenvolvimento sustentável na APA, considerando o envolvimento de 

empresários locais e atores da comunidade que se tornaram mais conscientes e 

dinâmicos quanto à importância da proteção ambiental para o desenvolvimento 

econômico, social e cultural local. As ações do projeto atendem a Lei Estadual 6.589/2013 

que garante o direito de acesso e uso público dos atrativos naturais no estado do Rio de 

Janeiro, através do monitoramento de baixo impacto, fazendo o uso da resolução 

COMMADS 004/2010 que estabelece normas e critérios para visitação na bacia. A 

parceria com a Secretaria de Ambiente de Macaé tem sido fundamental no diálogo sobre 

politicas públicas voltadas para a bacia, considerando que a mesma em janeiro de 2015 

tornou-se um manancial de captação de água bruta para consumo de aproximadamente 

2.500 pessoas no Arraial do Sana, projetos estruturais estão em discussão para melhoria 

na qualidade da água consumida. O projeto Sistematização e Disseminação da Educação 

Ambiental na APA do Sana tem previsto seu término para 02/12/2016, o que se ocorrer 

poderá comprometer o avanço obtido neste período de 12 meses, considerando também 

a chegada do verão, onde ocorre um aumento elevado na visitação e tem como 

consequência um número maior de acidentes e a depredação ao patrimônio ambiental se 

não houver monitoramento. 

Com a prorrogação por igual período de 12 meses do contrato CILSJ nº 14/2015 e 

processo nº 252/2015 que tem como objeto o serviço de pessoa jurídica para realizar 

ordenamento e monitoramento do uso das cachoeiras do Córrego Peito do Pombo, por 
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meio da sistematização e disseminação da Educação Ambiental no distrito do Sana, 

Macaé RJ. Os Gestores da bacia hidrográfica do rio Macaé e das Ostras estarão dando a 

continuidade à implantação do Plano de Bacia através das ações: AÇÃO G: Educação 

Ambiental, AÇÃO I: Fomento de atividades do uso sustentável da água e do ambiente e a 

AÇÃO I 2: Ordenamento do turismo, propostos no programa do plano de bacia do rio 

Macaé. Estas ações vêm contribuindo com a ampliação das parcerias e o envolvimento 

dos órgãos municipal no dialogo e execução de políticas públicas voltadas para o 

desenvolvimento sustentável da Unidade de Conservação. Há de considerarmos também 

que 12 meses é um período insuficiente para um projeto desta grandeza, e que a 

continuidade do mesmo é um agente motivador para os jovens e adolescentes de nossa 

região que a partir deste projeto passaram a ter uma consciência ecológica, depositando 

assim suas esperanças de sustentabilidade e manutenção na região onde nasceram. 

Com o exposto acima concluímos que a continuidade do projeto é fundamental 

para o desenvolvimento sustentável na APA do Sana, a partir do monitoramento e a 

disseminação da Educação Ambiental através de dinâmicas operacionais que orientem a 

visitação quanto aos procedimentos para o uso dos atrativos naturais de maneira segura. 

 

 

Sana, 02 de dezembro 2016. 

 

 

                 Márcio Nascimento da Silva 

  Diretor Executivo APPACTS                                                            

                                   

      

                                                                                          Amélia Alves Simas  

Pedagoga/Coordenadora Operacional 
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