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O Projeto  Sistematização  e  Disseminação  da  Educação  Ambiental  na  Área  de

Proteção Ambiental do Sana têm 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  Trimestral  das atividades diárias  referentes  ao Projeto  consiste  em

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

executadas no período de 01/03/16 à 31/05/16. 

As  sugestões  propostas  pela  supervisão  do  projeto  tiveram  como  perspectiva

adequar e ajustar o relatório parcial I, com o objetivo de estabelecer uma padronização

dos relatórios futuros.

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

dinâmicas operacionais visando atender as exigências para um monitoramento com mais

eficiência. 

Fortalecendo a parceria com a Secretaria de Ambiente de Macaé, a Associação

Tororó  Sana  oficializou  a  solicitação  através  do  protocolo  70562/2016  (pág.  59),  a

concessão de uma sala para ser utilizada pelo projeto para logísticas operacionais no

período da vigência deste. Solicitou também através do protocolo 70563/2016 (pág. 60), a

permissão  para  o  uso  do  espaço  da  base  operacional  para  o  desenvolvimento  de

atividades de disseminação da Educação Ambiental, inicialmente com os alunos da rede

Municipal de Educação da APA do Sana.

Com o objetivo de sistematizar  o monitoramento turístico e ambiental  na Bacia

Hidrográfica, torna-se necessário a obtenção de dados que embasem uma pesquisa para

a regulamentação da capacidade de carga dos atrativos naturais e seus acessos, a partir

daí foi dado inicio no controle de visitação da Pedra Peito de Pombo, através da aplicação

de termo de ciência e responsabilidade (pag.61) com base na Lei Estadual nº6589 de

novembro de 2013, (pag. 62) que garante o acesso aos atrativos naturais na esfera do

Estado do Rio de Janeiro, desde que haja um monitoramento de baixo impacto.

A  realização  de  reuniões  periódicas  com  o  objetivo  de  avaliar  e  ajustar  as

dinâmicas operacionais tem sido fundamental para um bom planejamento. 

 

3. DA EXECUÇÃO 
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Com  a  continuidade  do  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)  continua  sendo

fundamental para orientação quanto aos critérios e normas de visitação estabelecidas na

Resolução COMMADS nº  004/201 (pag.  64).  Esta estratégia estabelece 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 é a continuidade da dinâmica de monitoramento na área da cachoeira do

Escorrega, onde a permanecia dos monitores vem assegurando a proteção ambiental e o

bem estar do visitante. 

A manutenção do posto avançado três (base Pindorama),  vem atendendo seus

objetivos, onde é 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 é

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

deste atrativo. 

A parceria com os empresários locais possibilita a dinâmica operacional de manter

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

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. 

Neste período foram realizados dois eventos. Em comemoração ao dia mundial da

água, 22/03/2016, foi realizada a apresentação teatral com a peça “Contos do Velho do

Rio”  o  qual  retrata  a  situação  do  mau  uso  e  desperdícios  dos  recursos  hídricos

comprometendo  assim  a  vida  no  e  do  planeta.  A  importância  desta  atividade  na

disseminação da Educação Ambiental e do envolvimento dos monitores do projeto como

atores foi de tamanha influencia para a nova geração ali presente, considerando que os

monitores foram um dia alunos. Esta atividade atendeu no total, 125 alunos do primeiro ao

sexto ano do Ensino Fundamental do Colégio Municipal do Sana. 
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Disseminando a Educação Ambiental e o conceito cultural dos povos indígenas a

associação Tororó Sana realizou no período de 16 à 24/04/2016 a terceira edição da

exposição “Terra dos Mil Povos”, com um valioso acervo do Museu do Índio do Rio de

Janeiro.  A coordenação  do  projeto  articulou  com  a  equipe  pedagógica  dos  Colégios

visando  agendar  a  visitação,  já  os  monitores  desempenharam  funções  como

disseminadores na recepção e curadoria da exposição. Esta atividade atendeu toda a

rede de ensino municipal da APA do Sana, Colégio Municipal do Sana (89 alunos), Escola

Municipal  de  Educação Infantil  Alcina  Muzy de Jesus (54  alunos)  e  Escola  Municipal

Joaquim Breves (42 alunos), no período de 18, 19 e 20/04/2016 e com o objetivo de

ampliar a disseminação a exposição atendeu um publico visitante de 374 pessoas. Mais

uma vez a parceria com a secretaria de Ambiente foi de fundamental importância, com a

concessão do espaço interno da base operacional para montagem da exposição.

Neste período os monitores do projeto executaram estruturas com o objetivo de dar

suporte e segurança.  Foram construídas e fixadas lixeiras ao longo dos caminhos de

servidão que dão acesso aos atrativos naturais e cercas em lugares de grande circulação

de  transeuntes.  É  importante  considerar  que  para  essas  benfeitorias  foram utilizadas

matéria prima encontrada em abundancia na região (bambu).

Visando a qualificação e capacitação dos monitores do projeto a organização em

parceria  e  apoio  cultural  Marcio  Bittencourt  a  qual  realizou  no  dia  11/04/2016  nas

dependências do Macaé facilita Sana, um curso de Suporte Básico de Vida (SBV) com

duração de 8 horas e validade de um ano, tendo como instrutor responsável o Sargento

Bombeiro Militar do Rio de Janeiro Alan Pereira de Lima. Ao final do curso, foi doado ao

projeto uma prancha de resgate de compensado naval e dois colares cervicais. 

4. PRINCIPAIS ATIVIDADES DIÁRIAS
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 01/03/2016: 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: Marcio (coordenador técnico), Larissa e Neemias.

 02/03/2016: 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,  manutenção  e  limpeza  base  operacional,

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

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

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

manutenção e limpeza da sala Gota d’Água na base operacional, equipe do dia:

Pedro, Luis, Neemias e Larissa.

 04/03/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às

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

reunião  mensal  no  período  da tarde,  equipe do dia:  Amélia,  Camila,  Salomão,

Ramisak e Samara.

 05/03/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às

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

pintura e manutenção da sala Gota d’Água na base operacional, equipe do dia:

Pedro, Luis, Neemias, Aleffer.

 06/03/2016: 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: Amélia, Salomão, Afhonso, Ramisak e Samara.

 07/03/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às

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

manutenção sala gota d’Água, equipe do dia: Luis, Camila, Larissa e Neemias.
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 08/03/2016: 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,  inicio  do  projeto  terra  dos  mil  povos  2016,

produção  e  andamento  na  atividade  expedição  ao  córrego  Peito  de  Pombo,

controle contábil referente ao projeto empresariados, finalização controle contábil I,

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

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

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

atividade administrativas internas, organização de pastas e documentos digitais,

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

 10/03/2016: 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,  ida  ao  colégio  para  a  apresentação  das

propostas das atividades de Educação Ambiental a serem desenvolvidas (teatro

Rio  Esperança,  dia  da  água,  projeto  Terra  de  Mil  Povos,  semana  do  índio  e

atividade expedição ao córrego Peito de Pombo), produção de requerimentos para

solicitação  do  espaço  para  atividades  junto  ao  Colégio  Municipal  do  Sana,

solicitação da sala para logística, demarcação sítio  bambu e fazenda amoreira,

ocorrência: um veículo impedindo a passagem na entrada dos atrativos naturais.

Monitores foram até a Cachoeira Sete Quedas e notificou o proprietário do veículo,

solicitando a retirada, equipe do dia: Amélia, Camila, Salomão, Ramisak e Samara.

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

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

Escorrega, equipe do dia: Luiz, Pedro, Neemias e Larissa.

 12/03/2016: 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,  ocorrência:  um  visitante,  Anderson,  33  anos,  acidentou-se  nas

cachoeiras superiores, causando um trauma na boca, equipe do dia: Luiz, Pedro,

Ramisak, Afhonso e Samara.
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 13/03/2016: 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, limpeza cozinha da base operacional, equipe do dia:  Amélia, Camila,

Luiz, Afhonso, Neemias, Larissa e Arthur.

 14/03/2016: 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,  finalização  da  limpeza  da  base  operacional  (cozinha,  varanda  e

geladeira),  atividades  administrativas  internas,  equipe  do  dia:  Camila,  Amélia,

Salomão, Ramisak e Samara.

 15/03/2016: 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, retirada de pichação nos bambus, equipe do dia: Salomão, Neemias,

Larissa e Pedro.

 16/03/2016: 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: Salomão, Camila,

Samara e Ramisak.

 17/03/2016: 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, reunião SANAPA, equipe do dia: Pedro, Luiz, Larissa e Neemias.

 18/03/2016: 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, reunião ordinária do CBH Macaé e das Ostras – espaço pousada Bom

Viver, equipe do dia: Amélia, Pedro, Luiz, Samara e Ramisak.
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 19/03/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às

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

Superiores  e  base  operacional,  equipe  do  dia:  Pedro,  Luiz,  Aleffer,  Afhonso,

Neemias e Larissa.

 20/03/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às

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

Escorrega  e  Cachoeiras  Superiores,  equipe  do  dia:  Amélia,  Salomão,  Afhonso,

Arthur, Aleffer, Ramisak e Samara.

 21/03/2016: 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,  limpeza  da  área  externa  da  base  operacional,  para  realização  do

teatro Rio Esperança, equipe do dia: Amélia, Pedro, Neemias e Larissa

 22/03/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às

7:00hs  da  manhã,  atividade:  monitoramento  base  operacional,  Cachoeira  do

Escorrega, montagem e apresentação teatro Rio Esperança, equipe do dia: Amélia,

Camila, Salomão, Ramisak, Samara e Marcio (coordenador técnico).

 23/03/2016: 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: Pedro, Neemias e Larissa. 

 24/03/2016: 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,  Camila,

Pedro, Salomão, Ramisak e Neemias, Samara e Larrisa.

 

 25/03/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às

7:00hs da manhã, atividade: montagem posto avançado I (estacionamento) e base

pindorama, monitoramento base operacional, portão I, Cachoeira do Escorrega e
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Cachoeiras Superiores, equipe do dia: Amélia, Camila, Salomão, Pedro, Ramisak,

Samara, Larissa, Neemias, Arthur, Aleffer e Marcio (coord. téc.).

 26/03/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às

7:00hs da manhã, atividade: montagem posto avançado I (estacionamento) e base

Pindorama, monitoramento base operacional, portão I, cachoeira do Escorrega e

cachoeiras Superiores, ocorrências: às 9:30hs da manhã, foi retirado uma barraca

de acampamento na margem esquerda da Bacia Hidrográfica Córrego Peito de

Pombo, acima da cachoeira do Escorrega, um monitor do portão I, recebeu o aviso

através de um visitante que havia uma pessoa pedindo ajuda na trilha próximo ao

portão II, o monitor adotou o procedimento de comunicar ao agente da defesa civil,

minutos depois, observou-se a acidentada, Aparecida Siqueira, sendo socorrida e

transportada pelo morador Joel, em seu cavalo, no período da tarde, equipe do dia:

Amélia,  Camila,  Salomão,  Pedro,  Ramisak,  Samara,  Larissa,  Neemias,  Arthur,

Aleffer e Marcio (coord. téc.).

 27/03/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às

7:00hs da manhã, atividade: montagem posto avançado I (estacionamento) e base

Pindorama, monitoramento base operacional, portão I, Cachoeira do Escorrega e

Cachoeiras Superiores, ocorrências: retirada de animais domésticos (cachorro) da

Cachoeira do Escorrega, auxilio aos agentes da SEMA na retirada de três motos na

entrada dos atrativos naturais, às 7:30hs da manhã, abordagem e orientação a um

visitante de motocicleta fazendo uso de Cannabis, desrespeitando os monitores do

posto  avançado  I  e  SEMA,  equipe  do  dia:  Amélia,  Camila,  Salomão,  Pedro,

Ramisak, Samara, Larissa, Neemias, Arthur, Aleffer e Marcio (coord. téc.).

 28/03/2016: 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,  atividades  administrativas  internas,  equipe  do  dia:  Amélia,  Camila,

Salomão, Ramisak, Samara e Marcio (coord. téc.)
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 29/03/2016: 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: Marcio (coord. téc), Neemias e Larissa.

 30/03/2016: 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,  atividade  administrativas  internas,  equipe  do  dia:  Amélia,  Camila,

Salomão, Samara e Ramisak.

 31/03/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às

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

Escorrega, serviço bancário externo, reunião no Macaé Facilita com a supervisão

do  projeto  para  ajustes  no  Relatório  Parcial  I  e  Relatório  Contábil  I,  reunião

ordinária do projeto, equipe do dia: Camila, Amélia, Pedro, Márcio (coord. téc.),

Neemias e Larissa.

 01/04/2016: 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, atividades administrativas interna, equipe do dia: Amélia, Ramisak  e

Samara.

 02/04/2016: 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, Pedro, Luiz, Neemias, Afhonso e Larissa.

 03/04/2016: 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, equipe do dia: Afhonso, Aliffer, Arthur, Camila, Ramisak,

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

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

administrativas  correção  do  relatório  parcial  I  e  monitoramento  Cachoeira  do

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

 05/04/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às

8:00hs da manhã, atividade: monitoramento base operacional  – manutenção da

cerca  na  entrada  do  caminho  dos  atrativos  naturais,  atividades  administrativas

internas e monitoramento Cachoeira do Escorrega, equipe do dia: Amélia, Camila,

Neemias, Larissa e Marcio (coord. téc.)

 06/04/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às

8:00hs  da  manhã,  atividade:  monitoramento  base  operacional  –  finalização  da

manutenção  das  cercas  na  entrada  dos  atrativos  naturais,  monitoramento

Cachoeira do Escorrega, equipe do dia: Pedro, Neemias, Larissa, e Marcio (coord.

téc.)

 07/04/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às

8:00h da manhã, atividade: monitoramento base operacional – limpeza sala Gota

d`Agua e banheiro,  atividades administrativas  internas,  construção de lixeiras a

serem instaladas no caminho de acessos aos atrativos naturais,  monitoramento

Cachoeira do Escorrega, equipe do dia: Amélia , Ramisak, Salomão, Samara, e

Marcio (coord. téc.).

 08/04/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às

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

administrativas,  continuação  da  construção  de  lixeiras  a  serem  instaladas  no

caminho  de  acesso  aos  atrativos  naturais  e  monitoramento  Cachoeira  do

Escorrega, equipe do dia: Amélia, Neemias, Pedro, Larissa e Marcio (cood. téc.).
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 09/04/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às

07:30h da manhã, atividade: monitoramento base operacional – atividades internas

administrativas,  continuação  da  construção  de  lixeiras  a  serem  instaladas  no

caminho de acesso aos atrativos naturais, monitoramento Cachoeira do Escorrega

e ronda no horário de pico nas cachoeiras superiores,  ocorrências:  ao abrir  os

portões dos atrativos naturais, no inicio do plantão, observou-se que os cadeados

estavam obstruídos com pedaços de madeira impedindo sua abertura, os agentes

da SEMA tomaram a iniciativa de cortar os arames ao lado dos portões liberando a

passagem dos monitores, moradores e visitantes equipe do dia: Amélia, Salomão,

Ramisak, Samara e Aliffer. 

 10/04/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às

07:30hs da manhã, atividade: monitoramento base operacional – monitoramento

Cachoeira  do  Escorrega  e  Cachoeiras  Superiores,  ocorrências:  às  12:50hs  foi

recebida na base operacional a informação de que havia uma visitante descendo a

trilha das cachoeiras superiores com dificuldades para andar por ter sofrido um

acidente e comprometido um dos membros inferiores, a coordenadora operacional

Amélia  foi  até  o  local  observou  a  vítima  e  acionou  os  agentes  da  SEMA que

transportaram a acidentada na maca até o estacionamento onde foi encaminhada

ao posto de saúde, equipe do dia: Amélia, Pedro, Luiz, Neemias, Afhonso, Aliffer e

Larissa.

 11/04/2016: 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,  Camila,  Salomão,  Ramisak  e

Samara.

 12/04/2016: 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, obs: visita da supervisora do projeto (Lívia) juntamente

com o Secretário de Ambiente (Henrique), equipe do dia: Pedro, Neemias, Larissa

e Marcio (coord. tec.).
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 13/04/2016: 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, Samara e Ramisak.

 14/04/2016: 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, Neemias, Pedro, Larissa, Marcio

(coord., téc.).      

 15/04/2016: 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  internas,  organização  do

espaço na base operacional para montagem da exposição “Terra dos Mil Povos”,

finalização das lixeiras a serem instaladas no caminho de acesso aos atrativos

naturais, equipe do dia: Amélia, Ramisak, Salomão, Samara e Marcio (coord. téc.).

 16/04/2016: 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, monitoramento Cachoeiras Superiores, ocorrências: às

13:39 um visitante de 49 anos sofreu um acidente na Cachoeira do Escorrega

causando trauma em um dos membros superiores, seguindo o procedimento os

monitores  avisaram  a  base  operacional  acionando  os  agentes  da  SEMA que

levaram a maca até o local, transportando o acidentado até o estacionamento onde

foi levado pelos médicos de plantão na ambulância até o Hospital (HPM), equipe

do dia: Amélia, Luiz, Neemias, Afhonso, Aleffer, Larissa e Marcio (coord. téc.)

 17/04/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às

07:00hs  da manhã, atividade: monitoramento base operacional – monitoramento

Cachoeira  do  Escorrega,  monitoramento  Cachoeiras  Superiores,  montagem  da

exposição “Terra dos Mil Povos”, ocorrências: observou-se um número excessivo
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de  pessoas  que  pernoitaram  na  pedra  Peito  de  Pombo,  causando  grandes

impactos  ambientais,  uso  de  bebidas  alcoólicas,  resíduos  abandonados,  às

11:30hs foi informado na base operacional que uma caminhante de 60 anos que

subiu com o guia local Zé Geraldo, passou a noite na pedra do Peito do Pombo

havia sofrido um acidente ao descer a trilha causando um trauma nos membros

inferiores tendo grandes dificuldades para descer, foi acionado o posto de saúde, o

corpo de bombeiros e o contrato de um cavalo para fazer a retirada da vitima local,

em seguida observou-se a vítima descendo a trilha socorrida no cavalo de um

morador  local  e  sendo encaminhada para  o  hospital  em Macaé pelo  corpo de

bombeiros,  às  14:00hs  uma  visitante  Simone  dos  Santos  acidentou-se  na

Cachoeira do Escorrega causando trauma nos lábios sendo encaminhada ao posto

de saúde por dois monitores do projeto, equipe do dia: Amélia, Camila, Salomão,

Ramisak, Afhonso, Aleffer, Arthur e Marcio (coord. téc.).

 18/04/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às

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

à Exposição Terra dos Mil Povos, equipe do dia: Neemias, Pedro, Amélia, Larissa e

Marcio (coord. téc).

 19/04/2016: 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, visitação escolar à Exposição Terra dos Mil Povos, equipe

do dia: Amélia, Camila, Márcio (coord. téc.), Ramisak, Salomão e Samara.

 20/04/2016: 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, visitação escolar à Exposição Terra dos Mil Povos, equipe

do dia: Pedro, Larissa, Amélia, Marcio (coord. téc.), Luiz e Neemias.

 21/04/2016: 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, visitação à Exposição Terra dos Mil Povos, equipe do dia:
Rua José de Jesus Junior, S/N˚ - Sítio Bocaina – Sana – CEP 27995-000 – Macaé - RJ



16

Camila,  Larissa,  Samara,  Afhonso,  Ramisak,  Neemias,  Luiz,  Pedro,  Salomão e

Marcio (coord. téc.).

 22/04/2016: 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, visitação à Exposição Terra dos Mil Povos, ocorrências:

às  11:00hs da manhã,  recebemos a  informação na base operacional  que uma

mulher  e  uma  criança,  haviam  se  acidentado  na  Cachoeira  Sete  Quedas,  foi

acionado o posto de saúde e a subida da maca pelos  monitores  do projeto  e

SEMA, sendo constatado que a queda da criança, , Harmony, 6 anos, ocorreu no

poço Pai, onde seus pais pularam para resgatar a filha, equipe do dia: Camila,

Larissa,  Samara,  Amélia,  Salomão,  Afhonso,  Ramisak,  Neemias,  Luiz,  Pedro  e

Marcio (coord. téc.).

 23/04/2016: 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 Cachoeiras Superiores, visitação à Exposição Terra dos

Mil  Povos,  equipe do dia:  Camila,  Larissa,  Samara,  Amélia,  Salomão,  Afhonso,

Ramisak, Neemias, Luiz, Arthur, Aleffer e Marcio (coord. téc.).

 24/03/2016: 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 Cachoeiras Superiores, visitação à Exposição Terra dos

Mil Povos, ocorrências: às 15:35hs, uma mulher, Jessica Lopes de Oliveira, de 24

anos, sofreu um acidente na Cachoeira do Escorrega, batendo a cabeça na pedra

e abrindo um corte, foi amparada pelo monitor Arthur e Defesa Civil e encaminhada

para o posto de saúde, equipe do dia: Camila, Larissa, Samara, Amélia, Salomão,

Afhonso, Ramisak, Neemias, Luiz, Arthur e Marcio (coord. téc.).

 25/04/2016: 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  (Base  Guapuruvú),

equipe do dia: Camila, Samara, Salomão, Ramisak e Marcio (coord. téc.).

 26/04/2016: 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 internas, equipe do dia: Luiz,

Pedro, Neemias, Samara e Marcio (coord. téc.).

 27/04/2016: 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 internas, equipe do dia: Camila,

Neemias, Salomão, Larissa e Márcio (coord. téc.)

 28/04/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às

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

manutenção base operacional,  equipe do dia:  Amélia,  Ramisak,  Luiz,  Larissa e

Pedro.

 29/04/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às

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

administrativas  internas,  equipe  do  dia:  Amélia,  Ramisak,  Salomão,  Camila,

Samara, Pedro e Marcio (coord. téc.)

 30/04/2016: 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, Luiz, Afhonso, Neemias e Larissa.

 01/05/2016: 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,  Camila,  Salomão,  Ramisak  e

Samara.
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 02/05/2016: 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,  organização  do  cronograma  mensal,  reunião

COMMADS/Macaé, equipe do dia: Amélia, Luiz, Pedro, Neemias, Larissa e Marcio

(coord. téc.)

 03/05/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às

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

administrativas internas, equipe do dia: Camila, Ramisak e Samara.

 04/05/2016: 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,  Neemias,  Luiz  e  Neemias e

Pedro. 

 05/05/2016: 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 internas, equipe do dia: Amélia,

Camila, Ramisak, Samara e Márcio (coord. téc.).

 06/05/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às

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

Amélia, Luiz, Neemias e Larissa.

 07/05/2016: 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, monitoramento base Pindorama, equipe do dia: Amélia,

Pedro, Salomão, Samara, Afhonso e Ramisak.
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 08/05/2016: 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,  base  Pindorama,  equipe  do  dia:  Amélia,  Afhonso,

Neemias, Pedro, Salomão e Larissa.

 09/05/2016: 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  internas,  inicio  do  Relatório

Parcial II, equipe do dia: Camila, Amélia, Samara, Salomão e Ramisak. 

 10/05/2016: 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, Luiz, Neemias e Larissa.

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

08:00hs  da manhã, atividade: curso de primeiros socorros no Macaé Facilita (de

8hs às  17hs),  equipe do dia:  Camila,  Amélia,  Samara,  Larissa,  Salomão,  Luiz,

Pedro, Neemias, Ramisak e Marcio (coord. téc.)

 12/05/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às

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

Luiz e Larissa.

 13/05/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às

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

administrativas internas, equipe do dia: Amélia, Luiz e Marcio (coord. téc.)

 14/05/2016: 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, Pedro, Luiz, Neemias e Afhonso.
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 15/05/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às

08:00hs  da manhã, atividade: monitoramento base operacional, auxilio no livro de

controle  de  entrada,  monitoramento  Cachoeira  do  Escorrega,  equipe  do  dia:

Camila, Amélia, Samara, Afhonso, Ramisak e Arthur.

 16/05/2016: 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  internas,  continuação  do

Relatório Parcial II,  ocorrência: o senhor Hélio Barcelos, de 78 anos, sofreu um

ataque cardíaco e infartou, às 12:20hs. A equipe da APPAC Tororó Sana (Larissa,

Neemias e Salomão) e a equipe da SEMA (Murilo, Diogo e Marcelo) ajudaram na

retirada do Senhor.  Foi  acionada  a  ambulância  que  logo  chegou  e  o  atendeu,

porém ao chegarem no Posto de Saúde ele já estava em óbito, equipe do dia:

Neemias, Salomão, Larissa, Amélia e Marcio (coord. téc.)

 17/05/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às

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

administrativas internas, continuação do Relatório Parcial II, equipe do dia: Camila,

Salomão, Pedro, Samara, e Ramisak.

 18/05/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às

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

no preenchimento do livro de visitação, visto que, os agentes da SEMA estavam no

Macaé Facilita participando do curso de primeiro socorros,  equipe do dia:  Luiz,

Neemias, Larissa e Pedro.

 19/05/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às

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

administrativas internas, continuação do Relatório Parcial II, equipe do dia: Camila,

Salomão, Ramisak e Samara.
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 20/05/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às

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

administrativas internas, continuação do Relatório Parcial II, equipe do dia: Amélia,

Camila, Neemias, Larissa, Luiz e Marcio (coord. téc.).

 21/05/2016: 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, Pedro, Salomão, Afhonso, Aleffer e

Samara.

 22/05/2016: 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,  Pedro, Luiz,  Arthur,  Neemias e

Larissa.

 23/05/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às

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

administrativas internas, continuação do Relatório Parcial II, rondas à Cachoeira do

Escorrega, equipe do dia: Amélia, Camila, Pedro, Salomão, Larissa e Ramisak.

 24/05/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às

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

Luiz e Samara.

 25/05/2016: Livro de registros e ocorrências aberto no inicio do plantão do dia, às

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

administrativas internas, monitoramento Cachoeira do Escorrega, continuação do

Relatório Parcial II, equipe do dia: Salomão, Camila, Ramisak, Samara e Márcio

(coord. téc.).
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 26/05/2016: 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, Luiz, Neemias, Afhonso, Larissa e

Márcio (coord. téc.).

 27/05/2016: 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 Cachoeiras Superiores, equipe do dia: Amélia, Camila,

Salomão, Ramisak, Samara e Allefer.

 28/05/2016: 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, monitoramento Cachoeiras Superiores e monitoramento

base Pindorama, equipe do dia:  Amélia,  Pedro, Camila,  Luiz,  Salomão, Larissa,

Neemias, Samara, Ramisak e Afhonso.

 29/05/2016: 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, monitoramento Cachoeiras Superiores e monitoramento

base Pindorama, ocorrência: às 14:30 um automóvel entrou em alta velocidade no

caminho de acesso aos atrativos  naturais,  onde não é permitido automóvel  ou

motocicleta não autorizado, sendo retirado do local (base bambu) pelos agentes da

SEMA e moradores do local, em seguida os agentes da Secretaria de Mobilidade

Urbana,  em  frente  a  base  operacional,  retirou  o  motorista  e  realizou  seus

procedimentos,  equipe  do  dia:  Amélia,  Camila,  Salomão,  Luiz,  Pedro,  Samara,

Larissa, Neemias, Ramisak, Afhonso e Arthur.

 30/05/2016: 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  internas,  continuação  do
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Relatório Parcial  II,  reunião ordinária do projeto,  equipe do dia:  Amélia,  Camila,

Luiz, Larissa e Neemias.

 31/05/2016: 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, acompanhamento de 19 alunos do 7º ano do Colégio

Municipal  do  Sana  sendo  abordado  o  tema  “mata  ciliar,  floresta  primária  e

secundaria,  biodiversidade  e  a  importância  dos  recursos  hídricos”,  atividades

administrativas  internas,  finalização  do  Relatório  Parcial  II  e  Relatório  Contábil,

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

5. DADOS COLETADOS NO PERÍODO

Segue tabela com dados referentes ao período 01/03/2016 à 31/05/2016

DATA MONITOR
Nº

VISITANTES
DIA

Nº ACIDENTES
RESÍDUOS

RECOLHIDOS
(média)

01/03/2016 EQUIPE A 23 0 -

02/03/2016 EQUIPE B 12 0 -

03/03/2016 EQUIPE A 38 0 8KGS

04/03/2016 EQUIPE B 41 0 5KGS

05/03/2016 EQUIPE A 347 0 -

06/03/2016 EQUIPE B 781 0 30KGS

07/03/2016 EQUIPE A 84 0 -

08/03/2016 EQUIPE B 130 0 -

09/03/2016 EQUIPE A 93 0 -

10/03/2016 EQUIPE B 94 0 -

11/03/2016 EQUIPE A 99 0 -

12/03/2016 EQUIPE B 412 1 -

13/03/2016 EQUIPE A 365 0 13KGS
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14/03/2016 EQUIPE B 39 0 10KGS

15/03/2016 EQUIPE A 62 0 -

16/03/2016 EQUIPE B 38 0 -

17/03/2016 EQUIPE A 31 0 -

18/03/2016 EQUIPE B 31 0 -

19/03/2016 EQUIPE A 476 0 -

20/03/2016 EQUIPE B 810 0 15KGS

21/03/2016 EQUIPE A 147 0 -

22/03/2016 EQUIPE B 99 0 -

23/03/2016 EQUIPE A 54 0 20KGS

24/03/2016 EQUIPE B 100 0 5KGS

25/03/2016 EQUIPE A 1270 0 15KGS

26/03/2016 EQUIPE B 1713 0 15KGS

27/03/2016 EQUIPE A 1226 0 20KGS

28/03/2016 EQUIPE B 82 0 -

29/03/2016 EQUIPE A 83 0 -

30/03/2016 EQUIPE B 38 0 -

31/03/2016 EQUIPE A 51 0 -

01/04/2016 EQUIPE B 93 0 5KGS

02/04/2016 EQUIPE A 501 0 12KGS

03/04/2016 EQUIPE B 1006 0 25KGS

04/04/2016 EQUIPE A 111 0 -

05/04/2016 EQUIPE B 71 0 -

06/04/2016 EQUIPE A 75 0 -

07/04/2016 EQUIPE B 75 0 3KGS

08/04/2016 EQUIPE A 94 0 -
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09/04/2016 EQUIPE B 662 0 30KGS

10/04/2016 EQUIPE A 1080 1 35KGS

11/04/2016 EQUIPE B 83 0 -

12/04/2016 EQUIPE A 100 0 -

13/04/2016 EQUIPE B 56 0 -

14/04/2016 EQUIPE A 77 0 -

15/04/2016 EQUIPE B 136 0 -

16/04/2016 EQUIPE A 982 1 20KGS

17/04/2016 EQUIPE B 1049 2 15KGS

18/04/2016 EQUIPE A 139 0 -

19/04/2016 EQUIPE B 101 0 -

20/04/2016 EQUIPE A 87 0 -

21/04/2016 EQUIPE B 761 0 15KGS

22/04/2016 EQUIPE A 1019 1 7KGS

23/04/2016 EQUIPE B 1844 0 30KGS

24/04/2016 EQUIPE A 1274 1 17KGS

25/04/2016 EQUIPE B 105 0 -

26/04/2016 EQUIPE A 62 0 -

27/04/2016 EQUIPE B 35 0 -

28/04/2016 EQUIPE A 0 0 -

29/04/2016 EQUIPE B 09 0 -

30/04/2016 EQUIPE A 82 0 -

01/05/2016 EQUIPE B 192 0 5KGS

02/05/2016 EQUIPE A 32 0 -

03/05/2016 EQUIPE B 23 0 -

04/05/2016 EQUIPE A 24 0 -
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05/05/2016 EQUIPE B 18 0 -

06/05/2016 EQUIPE A 25 0 -

07/05/2016 EQUIPE B 227 0 12KGS

08/05/2016 EQUIPE A 192 0 5KGS

09/05/2016 EQUIPE B 46 0 -

10/05/2016 EQUIPE A 58 0 -

11/05/2016 EQUIPE B 47 0 -

12/05/2016 EQUIPE A 28 0 -

13/05/2016 EQUIPE B 24 0 -

14/05/2016 EQUIPE A 160 0 -

15/05/2016 EQUIPE B 218 0 3KGS

16/05/2016 EQUIPE A 74 1 -

17/05/2016 EQUIPE B 38 0 -

18/05/2016 EQUIPE A 2 0 -

19/05/2016 EQUIPE B 12 0 -

20/05/2016 EQUIPE A 12 0 -

21/05/2016 EQUIPE B 165 0 -

22/05/2016 EQUIPE A 371 0 -

23/05/2016 EQUIPE B 26 0 13KGS

24/05/2016 EQUIPE A 13 0 -

25/05/2016 EQUIPE B 24 0 -

26/05/2016 EQUIPE A 220 0 -

27/05/2016 EQUIPE B 372 0 -

28/05/2016 EQUIPE A 427 0 -

29/05/2016 EQUIPE B 356 1 15KGS

30/05/2016 EQUIPE A 43 0 -
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31/05/2016 EQUIPE B 14 0 -

TOTAL  24.121 9 423KGS

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.

Dados coletados no período. (VISITAÇÃO PEITO DE POMBO)

26/02/2016 – 57 visitantes cadastrados 02/04/2016 – 12 visitantes cadastrados

27/02/2016 – 37 visitantes cadastrados 04/04/2016 – 6 visitantes cadastrados

28/02/2016 – 33 visitantes cadastrados 10/04/2016 – 4 visitantes cadastrados

29/02/2016 – 1 visitante cadastrado 13/04/2016 – 5 visitantes cadastrados

09/03/2016 – 7 visitantes cadastrados 16/04/2016 – 23 visitantes cadastrados

12/03/2016 – 5 visitantes cadastrados 17/04/2016 – 11 visitantes cadastrados

19/03/2016 – 14 visitantes cadastrados 21/04/2016 – 5 visitantes cadastrados

20/03/2016 – 5 visitantes cadastrados 22/04/2016 – 8 visitantes cadastrados

24/03/2016 – 9 visitantes cadastrados 23/04/2016 – 59 visitantes cadastrados

25/03/2016 – 25 visitantes cadastrados 24/04/2016 – 5 visitantes cadastrados 

26/03/2016 – 51 visitantes cadastrados -

6. DOS OBJETIVOS E METAS DO PROJETO
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 Podemos considerar que os objetivos do Projeto Sistematização e Disseminação

da Educação Ambiental na APA do Sana continuam alcançando o público alvo, pois a

temática  abordada  e  a  interação  dos  participantes  vêm sendo  positivas.  Avaliando  o

contexto podemos citar que a oficialização de um diálogo com diretores e professores da

rede de ensino do distrito tem ampliado a disseminação da Educação Ambiental visando à

importância da proteção dos recursos naturais da Bacia Hidrográfica do Córrego Peito do

Pombo. 

As  metas  estabelecidas  neste  período  foram  alcançadas,  como:  concessão  e

instalação  da  sala  Gota  d’Água  (Base  Operacional);  realização  de  dois  eventos

educacionais;  formalização  da  Educação  Ambiental  com  a  rede  de  ensino  local;

implantação  do  termo  de  ciência  e  responsabilidade  (cadastro  Peito  do  Pombo);

construção de estruturas de suporte e segurança e curso de capacitação (SBV). 

7. CONTROLE CONTABIL

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



29

 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

 PLANILHA ORÇAMENTARIA ATUALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO

PLANILHA ORÇAMENTARIA

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

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

 PLANILHA DE RECEITA E DESPESAS TRIMESTRAL DO PROJETO
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Item Descrição Un. Qtde. Total (R$)

01 Coordenador Mês 3 4.500,00

02 04  monitores  com  salário  de  R$
950,00/monitor

Mês 3 11.400,00

03 Encargos trabalhistas (INSS, FGTS
e CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)

3 4.874,68

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) 795,88

08 Serviços de terceiros
- Serviços técnicos especializados 
de escritório de contabilidade

Mês 3 3.615,00

09 Taxa administrativa 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)

748,40

407,04

88,00

TOTAL: 38.425,00

RECEITA: 86.384,27

DESPESAS: 38.425,00

SALDO

ATUAL:

47.959,27

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

DATA MOVIMENTO VALOR HISTÓRICO SALDO

01/03/2015
CRED      DEB

    X               
46.984,27

01/03/2015                 X 4,50 Pedágio 46.979,77

01/03/2015                X 29,30 Almoço 46.950,47

01/03/2016             X 80,00 Gasolina 46.870,47

01/03/2016                X 348,00 Encargos fevereiro (FGTS) 46.522,47

01/03/2016                  X 1.218,00 Encargos fevereiro (GPS) 45.304,47

01/03/2016             X 1.215,00 Contabilidade janeiro 44.089,47

01/03/2016                X 4,50 Pedágio 44.084,97

01/03/2016                X 254,80 Cópias e impressões 43.830,17

05/03/2016             X 88,00 Material de construção 43.742,17

11/03/2016             X 50,00 Gasolina 43.692,17

11/03/2016             X 110,75 Cópia, impressão, pastas 43.581,42

30/03/2016             X 1.200,00 Contabilidade fevereiro 42.381,42

31/03/2016             X 348,00 Encargos março (FGTS) 42.033,42

31/03/2016             X 50,01 Gasolina 41.983,41

31/03/2016             X 675,00 Contribuição CIEE
(MARÇO)

41.308,41

31/03/2016             X 1.500,00 Pagamento coordenadora 39.808,41

31/03/2016             X 3.800,00 Pagamento monitores 36.008,41

31/03/2016             X 550,00 Pagamento estagiário
técnico

35.458,41

31/03/2016             X 1.800,00 Pagamento estagiários
médios

33.658,41

13/04/2016            X 161,90 Cópias, impressões,
encadernações

33.496,51

13/04/2016            X 176,68 Contribuição sindical
(GRCSU)

33.319,83

13/04/2016              X 1.218,00 Encargos março (GPS) 32.101,83

28/04/2016             X 69,99 Gasolina 32.031,84

28/04/2016             X 220,95 Cópias e Impressões 31.810,89

28/04/2016             X 675,00 Contribuição CIEE (ABRIL) 31.135,89

29/04/2016             X 1.500,00 Pagamento Coordenador 29.635,89

29/04/2016             X 3.800,00 Pagamento Monitores 25.835,89
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

     O Projeto Sistematização e Disseminação da Educação Ambiental na APA do

Sana é um instrumento o qual a APPAC Tororó Sana utiliza para promover a consciência

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

Projeto promove o envolvimento da sociedade para proteção e conservação dos atrativos

naturais que compõe a nossa Bacia. 

Considerando a falta de protocolos e procedimentos estabelecidos pelos órgãos

gestores  quanto  a  modelos  padronizados  de  relatório  dos  projetos  desenvolvidos  no

âmbito do Comitê e o cronograma de entrega nas instancias de aprovação, a supervisão

sugeriu que se estabelecesse um padrão de relatório a partir do Relatório Parcial I deste

projeto,  o  que  ocasionou  um  atraso  no  cronograma  de  desembolso.  Visando  a

normatização deste, a organização sugere estabelecer os seguintes procedimentos: cinco

dias úteis após o término do trimestre a entrega do relatório a supervisão para análise,
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cabendo à mesma encaminhar parecer favorável ou ajustes necessários em até dez dias

úteis após o recebimento, a partir daí o relatório deve ser encaminhado ao contratante do

projeto para a liberação da parcela seguinte. 

É preciso estar estabelecido os padrões da comunicação visual de como e onde as

identificações dos parceiros estarão fixadas. 

A Associação Tororó Sana considera de grande importância e de responsabilidade

social  a produção de prestação de contas, por esse motivo a Organização atendeu a

orientação da supervisão no que diz  respeito  à produção do relatório  contábil  o  qual

estará acompanhando trimestralmente os relatórios de atividades do projeto. 

A busca da ampliação das parcerias  tem sido  fundamental  para  o  sucesso do

projeto, considerando que o direito do uso público dos atrativos naturais concentrados

nessa Bacia está garantido principalmente pela Lei Estadual 6589/2013 que garante a

todo  cidadão,  o  acesso e  uso dos atrativos  naturais  na  esfera  do  estado  do Rio  de

Janeiro, desde que haja um monitoramento que objetive o baixo impacto.

Sana, 31 de maio de 2016.

                            ______________________________

Márcio Nascimento da Silva

  Diretor Executivo APPACTS                                                           
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