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PATROCÍNIO:

• manutenção e promoção da agrobiodiversidade e uso múltiplo sustentável da Mata
Atlântica e bioma Pampa;
• valorização de conhecimentos tradicionais,
locais e direitos associados;
• fortalecimento da agricultura familiar de
base ecológica e promoção da segurança
alimentar e nutricional;
• valorização e fortalecimento da autonomia
local, liberdade de participação, equidade
social e formas de organização solidárias;
• compartilhar conhecimento, experiências e
propostas;
• responsabilidade técnica.

Ana Maria da S. Quiles Oliveira
Auxiliar de Serviços Gerais

Um projeto tão abrangente
quanto o Projeto Taramandahy –
Fase III só se concretiza porque
existe, além de um grande patrocínio, como o da Petrobras, uma equipe comprometida. Nesse sentido,
uma das primeiras etapas realizadas
pelos associados da Anama para o
Projeto, foi a seleção e contratação
das pessoas que hoje trabalham
unidas pelo objetivo maior que é
a melhoria da qualidade das águas
por meio da gestão integrada dos
recursos hídricos da Bacia. O trabalho é colaborativo e a equipe interdisciplinar. Cada um faz sua parte
compondo o todo, com a esperança
de deixar um ambiente melhor para
as futuras gerações.

Ação Nascente Maquiné (ANAMA)
propôs e executa o Projeto Taramandahy –
Fase III. A OSC foi criada em 1997 por um grupo
de estudantes ambientalistas dos cursos de
biologia, geografia, ciências sociais, geologia e
arquitetura da UFRGS (Universidade
Federal
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do Rio Grande do Sul) com sede no município
de Maquiné. Os estudantes se apaixonaram
pela região, rica em belas paisagens, com
cachoeiras, florestas, escarpas da Serra Geral e
com a cultura viva de populações tradicionais
como agricultores familiares, pescadores artesanais, indígenas m’byá guaranis e quilombolas.
Neste cenário sociobiodiverso, a entidade tem a
missão de promover estratégias de desenvolvimento socioambiental saudáveis, de relevância
pública e social, nos biomas Mata Atlântica e
Pampa e tendo por princípios, o cuidado com o
planeta, direitos humanos, ética, paz, cidadania
e democracia. Seus objetivos são:

FASE III

4

Projeto Taramandahy – Fase III iniciou seu trabalho no final de 2017, com a renovação do patrocínio da
Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental
e Governo Federal. Até o ano de 2020, realizará atividades
que colaboram com a gestão dos recursos hídricos da Bacia
Hidrográfica do Rio Tramandaí, contemplando 21 municípios,
em uma área de cerca de 3000km², na região localizada no
Planalto Meridional e Planície Costeira do Rio Grande do Sul.
O conjunto de ações do Projeto Taramandahy – Fase III,
elaborado pela Anama (Ação Nascente Maquiné) e parceiros é
necessário pela necessidade de se fazer o monitoramento da
qualidade da água da Bacia, integrado a outras ações, como a
qualificação dos membros do Comitê; o incentivo à agricultura familiar ecológica; as estratégias de educação, formação e
sensibilização ambiental e alimentar; a mobilização e capacitação da defesa civil; a recuperação de áreas degradadas e o
auxílio à gestão de comunidades indígenas guaranis.
A seguir, acompanhe o 1º Boletim Informativo do Projeto Taramandahy – Fase III, apresentando tudo o que vai acontecer
nos próximos dois anos na região.

página 2
Centro de Referências
Ambientais Taramandahy

Confira aqui as atividades
para os próximos dois anos
páginas 2 e 3

Grupos podem programar uma
visita orientada pelo CRA

Visitas técnicas às
famílias agricultoras

Ações
do Projeto
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Projeto Taramandahy – Fase III

Água é
a nossa
Prioridade
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Taramandahy
– Fase III

N

o final de 2017, o Projeto
Taramandahy: gestão integrada dos recursos hídricos da
bacia do rio Tramandaí realizado
pela ANAMA renovou o patrocínio com a Petrobras, por meio
do Programa Petrobras Socioambiental e Governo Federal,
iniciando sua terceira fase. Dessa
forma, o Projeto dará continuidade às fases I e II realizando
ações para a gestão das águas,
considerando as atividades
socioeconômicas que impactam
esse bem comum. Tem como
parceiro o Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do
Rio Tramandaí (CBHT), buscando
o fortalecimento deste, cujos
objetivos buscam harmonizar os
múltiplos usos da água e atingir sua qualidade definida pelo
enquadramento.
O Projeto Taramandahy – Fase
III atuará com apoio da Prefeitura de Maquiné, do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Maquiné, da Fundação Estadual de Proteção Ambiental/FEPAM, das Reservas Biológicas da Serra Geral
e Mata Paludosa, da Universidade
Federal do RS (por meio do Centro de Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos - CECLIMAR)
e da 11ª Coordenadoria Regional
de Educação do RS.

3

Dezenas de atividades foram
planejadas para os próximos dois anos

Apoio e qualificação do Comitê da Bacia

•
•
•
•
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Viagens técnicas para os membros do Comitê Tramandaí;
Encontros municipais para gestão territorial integrada;
Seminários Conversas sobre a Água;
Prática de esporte náutico limpo e gestão das águas – Caiacadas.

Programa de Educação e sensibilização ambiental,
alimentar e nutricional

A

s ações propostas pelo Projeto Taramandahy – Fase III
refletem uma demanda social e ecológica construídas coletivamente em instâncias de gestão dos recursos hídricos que consideram a recuperação da qualidade ambiental da Bacia do Tramandaí uma prioridade que beneficia sua população - de 300 mil
pessoas residentes que aumenta para mais de 2 milhões durante
os veraneios.Até o ano de 2020, a região da Bacia do Tramandaí,
no Estado do Rio Grande do Sul será beneficiada pelo Projeto.
As atividades estão distribuídas em sete eixos principais, que se
multiplicam totalizando em quase quarenta ações.

1

Coleta de amostras de água
para monitoramento

Monitoramento da qualidade
da água

Culinária ecológica saudável

• Oficinas de culinária e agroecologia;
• Curso de culinária agroecológica, gastronomia e saúde;
• Visita de intercâmbio a empreendimentos
de alimentação e saúde;
• Curso de formação em Permacultura na escola;
• Oficinas de implementação de tecnologias
ecoeficientes em espaços educacionais e
comunitários;
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• Caracterização da qualidade ambiental da Bacia do Rio Tramandaí através de análise e interpretação dos dados do estado da água e de
impactos ambientais

2

Coleta de sementes de butiá (Catarinensis butiá)

Caixas de abelhas nativas

Difusão de tecnologias
sociais aplicadas no
Centro de Referências
Ambientais
• Oficina de carvão ativado para filtro de
água;
• Oficina de paisagismo produtivo;
• Visitas orientadas ao Centro de Referências Ambientais Taramandahy.

Programa de conservação
integrada dos recursos
hídricos, solo e floresta
• Diagnóstico e monitoramento das áreas
reflorestadas nas fases anteriores do Projeto
Taramandahy;
• Manejo e manutenção das áreas agroflorestais
e de mata ciliar;
• Produção de 10.000 mudas nativas da Mata
Atlântica;
• Chuvas de sementes de juçara em voos livres;
• Implantação e adaptação de sistemas de
conservação das águas em propriedades
agrícolas;
• Curso de Meliponicultura;
• Seminário de Meliponicultura;
• Implantação e manutenção de meliponários;
• Viagens de intercâmbio às experiências em
agricultura sustentável;
• Oficinas temáticas em agricultura sustentável
e adequação ambiental;
• Visitas técnicas de acompanhamento aos
agricultores em transição para base ecológica;
• Assessoria a grupos de avaliação participativa
da conformidade da produção orgânica;
• Acompanhamentodos encontros de avaliação
da conformidade da produção orgânica.

• Visita de intercâmbio à unidade educacional com práticas de sustentabilidade;
• Curso qualidade de alimentos processados
e cadeias solidárias no âmbito das Redes
Ecovida e Juçara;
• Oficina de sensibilização e formação sobre
gestão de resíduos orgânicos;
• Cursos de viveiros escolares;
• Oficinas socioambientais;
• Feiras da Biodiversidade de Maquiné.

Reboco de barro na
parede de bioconstrução
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A importância da defesa civil para a
região. Enxurrada em Maquiné, 2017
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Programa de mobilização
e capacitação de agentes
públicos da defesa civil
• Cursos de capacitação de agentes públicos da defesa civil;
• Exercício simulado de enfrentamento
de desastre;
• Seminário técnico científico de estratégias integradas para a gestão de riscos
na Bacia do Rio Tramandaí.

Apoio à gestão
territorial e ambiental
das terras indígenas
M’byá Guaranis
• Encontros Nhemboaty M’byá
Kuery sobre gestão territorial e
ambiental das terras indígenas;
• Implantação de sistemas ecológicos de tratamento de efluentes
domésticos

Encontros Nhemboaty M’byá Kuery

