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2) Apresentação pesquisa sobre Malária e Primatas – FIOCRUZ
3) Apresentação relatório do projeto de disseminação e sistematização da
educação ambiental no Vale do Peito de Pombo - Tororó Sana

Conferido o quórum, às 10:45 minutos, inicia-se a assembléia com o registro das
entidades faltosas e as que justificaram sua ausência. O Secretário executivo fala da
demanda de inclusão e exclusão de pontos de pauta, encaminhada pelo Conselheiro
Alexandre Haddad, que não está presente na Assembléia. Foi pedida a exclusão da
apresentação da Tororó Sana e a inclusão de pauta relacionada à captação de água no
Córrego do Peito de Pombo. O Sr. Cristiano defende a inclusão da pauta, dizendo que a
captação em questão foi negociada por um período definido, de noventa dias, e que
nenhuma proposta foi apresentada pela Esane ao longo desse tempo e, com isso, a
instalação está no local há quase dois anos. Diz que estava presente quando o acordo foi
firmado entre o então subsecretário de ambiente, Fernando Horta, o atual Secretário de
ambiente, Gerson Martins e o proprietário do Sítio Bambú, Alexandre Haddad, na
presença do Sr. Mauricio Saes. O Sr. Márcio Nascimento diz que a questão da água é um
problema de todos e não só do Sr. Alexandre Haddad e que não se deve esperá-lo para
decidir a inclusão do assunto na pauta do dia. Tais alterações foram colocadas em
votação e a exclusão de pauta foi rejeitada, tendo sido aprovada a inclusão da pauta
sobre a água. Anunciada a presença dos pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, foi
acertado que haveria alteração da ordem do dia, que iniciará com a apresentação da
pesquisa da FIOCRUZ, sendo seguida pela apresentação da Tororó, criação e composição
da Câmara técnica de instrumento de gestão (CETIG) e o assunto relacionado à captação
de água no Córrego do Peito de Pombo, para finalizar. Com a palavra o Dr. Ricardo
Lourenço, da FIOCRUZ, apresenta o motivo que fez com que a Malária passasse a ser
uma preocupação em áreas de Mata Atlântica do estado do Rio de Janeiro, incluindo o

Sana. Foram apresentados dados sobre ocorrência de infecção de hospedeiros com o
vírus da malária e explicada a forma de transmissão da doença, bem como seus tempos
de incubação e desenvolvimento dos sintomas. O Sr. Felipe Vieira, componente da
equipe da FioCruz, informa que um dos hospedeiros do vírus é o macaco e que esses
animais precisam ser analisados, bem como foram os mosquitos e os seres humanos das
áreas estudadas. Assim, anuncia que a próxima meta da equipe no Sana é capturar um
animal para coleta de material e posterior análise sanguínea. Informa que precisa de
ajuda da comunidade para que o trabalho tenha a eficácia esperada. Informa ainda que a
captura dos animais é feita por equipe especializadíssima, utilizando um rifle atirador de
dardos, que contém medicamento anestésico. Fala que o atirador que compõe a equipe
reside na região sul do país e que a logística para sua vinda ao Sana não é simples.
Informa que esse equipamento e medicamento não causam danos aos animais, que são
analisados e posteriormente soltos no próprio local da captura. Afirma que a equipe tem
todas as autorizações necessárias para realizar essa captura e relembra que esse projeto
de pesquisa surge de uma demanda do Ministério da Saúde, que analisou registros de
casos de malária em áreas de Mata Atlântica dos anos 90 e 2000.a à part. A Sra. Anielle
Costa afirma que não há surto de malária no Sana, nem caso de hospedeiro infectado
confirmado na região. Portanto, não há motivo para alarmes e preocupação por parte da
comunidade, embora, muitas vezes a imprensa sensacionalista faça uma equivocada
divulgação. Fala que os visitantes são mais vulneráveis a uma possível contaminação por
não estarem adaptados à incidência de picadas dos mosquitos da região. O Dr. Ricardo
fala, que o aumento da atividade eco turística, pode ter acentuado casos de
contaminação por parte dos freqüentadores das áreas visitadas. Afirma ainda que todos
os resultados da pesquisa no Sana serão informados à comunidade. Continuando a pauta
do dia, a Sra. Amélia inicia a apresentação do relatório do Projeto de disseminação da
educação ambiental no Vale do Peito de Pombo apontando resultados do projeto e
problemas encontrados pelos monitores. Cita o grande fluxo de visitantes à Pedra do
peito de Pombo como uma das principais preocupações da Tororó. Fala que a equipe de
monitores solicita aos visitantes, que desejam subir o Peito de Pombo , que preencham
um cadastro e assinem termo de ciência sobre normas de visitação. O Sr. Pedro informa
que em uma oportunidade, quando aconteceu uma chuva de meteoros, o Peito de
Pombo esteve com número de visitantes acima de 100 pessoas, concomitantemente.
Amélia acrescenta que são criados muitos eventos nas redes sociais, que promovem
caminhadas ao Peito de Pombo e que em muitos deles aparecem mais de 250 pessoas
convidadas. Afirma que há uma grande preocupação com a segurança dos visitantes bem
como do ambiente. Acrescenta dizendo que a Tororó estabelece comunicação com os
visitantes do Pico, por meio de endereço eletrônico, que é informado no momento do
cadastro dos caminhantes, a fim de mantê-los informados sobre as normas de visitação
aos atrativos do vale do Peito de Pombo como um todo. O Sr. Pedro Marinho fala que é
necessária uma normativa do Sanapa para regulamentar a visitação ao atrativo e o
secretário executivo afirma que essa normativa deve ter força de lei para que tenha a
devida eficácia. A sra. Lívia ressalta a importância da criação da Câmara Técnica de
Instrumentos de Gestão(CETIG). O Sr. Márcio afirma que tem aplicado o termo de ciência
considerando a lei estadual 6589/13, que trata da regulamentação do acesso a atrativos
turísticos naturais situados em propriedades privadas. Informa ainda que está em

contato com a Doutora Lília Seabra, que escreveu sua tese de doutorado voltada para a
capacidade de carga no Vale do Peito de Pombo, para que ela oriente a retomada e
atualização de seu estudo com as variáveis hoje existentes no Sana. Complementa
dizendo que o contato com os visitantes pode permitir que a base operacional seja
informada com antecedência, sobre uma nova visita ao peito de Pombo, organizando
assim os grupos que subirão ao atrativo. O Sr. Luiz Nascimento ressalta haver o
agravante das pessoas subirem de madrugada e que esse controle não está sendo feito.
Concluiu-se que um estudo apenas não garante nada e que ele é base para uma
normativa a ser criada. A Sra. Lívia pede que a discussão sobre a normatização das visitas
ao peito de Pombo seja pauta de uma assembléia posterior. Continuando, Amélia
apresenta entre as realizações do projeto, a visita técnica dos monitores, juntamente
com alunos do Colégio do Sana, turma do sexto ano, ao manancial de abastecimento de
água do Colégio. Anuncia que foi feita análise físico/química da água coletada na
captação bem como dentro da escola, após o filtro. Informa que os resultados
constataram índice de turbidez acima do permitido pela Resolução do CONAMA.
Complementa informando que a direção do colégio foi informada e que a ESANE foi
acionada para resolver o problema. Informa ainda que essas expedições, com intuito de
avaliar a qualidade da água oferecida para a comunidade, continuarão em outros locais,
como no córrego do peito de Pombo, por exemplo. Complementa o Sr. Márcio,
informando que serão realizadas análises bacteriológicas e para contaminação por
agrotóxicos. Amélia continua, apresentando os pontos de controle estabelecidos pela
equipe da Tororó e completa a apresentação informando dados sobre a visitação e
coleta de lixo no primeiro semestre de 2016. O Subsecretário, Henrique Charles,
observando a ausência de quórum para continuar a assembléia, cuja pauta seguinte seria
deliberativa, a dá por encerrada. As pautas criação e composição da Cetig e captação de
água do córrego do peito de Pombo ficam para a próxima Assembléia. Assim, as 12:50
minutos, encerra-se essa assembléia, secretariada por mim e abaixo assinada pelos
conselheiros que estiveram presentes.
SEMA Suplente: Marcello Loureiro

COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL
Titular: Paulo César Rezende de Jesus

GDEPS
Tiular: Luiz Nascimento

Suplente: Bruno Szuchmacher

APPAC TORORÓSANA
Titular: Márcio Nascimento

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO SANA
Titular: Cristiano Peçanha

APAF SANA
Titular: Marco Aurélio P. Araújo

AMAGLOSORTE
Titular: Patrícia F. da Veiga
Suplente: Luiz Gonzaga Martins

VICE PRESIDENTE:
Henrique Charles

SECRETÁRIO EXECUTIVO
Mauricio Saes

