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Múltiplas ações  
pela Água

Com foco na preservação da água da Bacia 
Hidrográfica do Rio Tramandaí, há dez meses o 
Projeto Taramandahy – Fase III vem desenvol-
vendo inúmeras atividades de monitoramento, 
assessoria e formações. Foram realizadas duas 
campanhas de monitoramento em 14 pontos e 
um primeiro levantamento dos impactos am-
bientais nos corpos hídricos da Bacia. As famílias 
agricultoras recebem assessoria e formação com 
vistas à concretização da Agricultura Sustentável. 

Estas e muitas outras ações, como oficinas, cur-
sos e eventos que objetivam minimizar impactos 
ambientais e melhorar consideravelmente a 
qualidade dos recursos hídricos, podem ser aces-
sadas em nosso novo site www.taramandahy.org.
br, ou no Facebook @Taramandahy.

Participe das atividades do Projeto e faça parte 
deste grande movimento em prol de uma vida 
mais saudável e sustentável. O Projeto Taraman-
dahy – Fase III é realizado pela ANAMA, patro-
cinado pela Petrobras, por meio do Programa 
Petrobras Socioambiental e Governo Federal.
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Programa amplia 
ações para Defesa 
Civil de Maquiné

A Coordenadoria Municipal e o Con-
selho Municipal de Defesa Civil de 
Maquiné recebem apoio do Projeto 
Taramandahy – Fase III, através de 
um Programa de mobilização e capa-
citação de agentes públicos locais de 
Defesa Civil, com vistas a ampliar o 
trabalho realizado na Fase II.

Neste contexto, ocorrem as Sessões 
de Diagnóstico para identificar as ne-
cessidades da defesa civil local e pla-
nejar ações para o município. Duas 
Sessões já foram realizadas, dando 
início ao diagnóstico e integrando 
agentes voluntários.

O primeiro curso de capacitação 
de agentes públicos da defesa civil-
foi realizado na Pousada Recanto do 
Sossego em Maquiné. Na ocasião, 
os agentes voluntários avaliaram as 
prioridades imediatas da defesa civil 
do município, com ajuda de Cláudio 
da Silva Rocha, coordenador voluntá-
rio da ‘Oficina Regional Permanente 
de Proteção e Defesa Civil do Vale do 
Paranhana, Região das Hortênsias e 
Alto Sinos’.

Projeto Taramandahy – Fase III

Os Encontros sobre Gestão Territorial e Ambiental em Terras In-
dígenas Mbyá Guarani no Litoral Norte (Nhemboaty MbyáKuery Yy 
E´Ë Regua) vem sendo organizados com apoio do Projeto Taraman-
dahy – Fase III, que assim colabora com os encaminhamentos da I 
Conferência Temática de Assistência Técnica e Extensão Rural Mbyá 
Guarani, entre os quais está a construção do seu “Plano de Vida”. Em 
tempo, coopera com o diálogo e a articulação entre as aldeias e sub-
sidia a gestão da sociobiodiversidade.

Até o momento aconteceram três Nhemboaty nas Aldeias: Pindoty, 
município de Riozinho; Nhu’u Porã, em Torres e Kuaray Rexë, em 
Osório, que deram origem à Carta Nhemboaty Mbya kuery yye ’ë Re-
guá, aprovaram um capítulo do‘Plano de Vida’e realizammutirões 

Apoio à Gestão Ambiental Mbyá Guarani

de plantio de árvores frutíferas e nativas e de construção da Casa 
de Reza, entre outras ações. O próximo Nhemboaty será em setem-
bro, com um mutirão de sistemas agroflorestais na Aldeia Ka’aguy 
Porã, em Maquiné.

Agenda:
•	 Seminário Conversas sobre a Água: 13/09, na UNICNEC de Osório/RS
•	 Curso de Viveirismo nas Escolas (em andamento): 10/9 e 08/10
•	 Curso: Formação em Permacultura na Escola: início 29/9
•	 Curso de Culinária e Gastronomia: início 02/10
•	 Oficina de Culinária e Agroecologia: 18/10

A sede do Projeto Taramandahy – Fase III e 
da ANAMA, em Maquiné/RS, foi bioconstruí-
da com patrocínio da Petrobras, na Fase II do 
Projeto. Sua construção embasada na Perma-
cultura utilizou tecnologias sustentáveis eco-
eficientes, tornando-o um espaço pedagógico 
de difusão das tecnologias sociais aplicadas.

Como a Oficina de Paisagismo Produtivo e 
Comestível, realizada em junho no espaço 
externo do CRA, multiplicando práticas da 
Permacultura: pergolado produtivo, plantios 
em canteiros de bordas, telhado vivo, quintal 
agroflorestal, zona úmida fitorremediadora, 
viveiro de mudas e abelhas nativas.

Centro de Referências 
Ambientais 

Taramandahy é 
espaço pedagógico

Turma da Escola Estadual Santa Teresinha

Alunos do Instituto Federal de Educação do RS

Oficina de Paisagismo Produtivo e Comestível

As Visitas Orientadas têm a finalidade de 
apresentar o espaço ecológico do CRA. Até 
julho, foram mais de 160 pessoas a participar 
das visitas, entre estudantes das Escolas Es-
taduais de Maquiné, do Instituto Federal de 
Educação do Rio Grande do Sul (IFRS) e da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS).

Turma da Escola Estadual Langendonck



O Projeto Taramandahy – Fase III apoia 
o Comitê de Bacia na gestão dos recursos 
hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Tra-
mandaí, por meio de atividades como as 
Caiacadas, que visam incentivar a prática de 
esportes náuticos sustentáveis e turismo 
ecológico. Em março aconteceu a primeira, 
reunindo mais de 120 participantes na foz 
do Rio Tramandaí. Almoço e um bate-papo 
ambiental completaram a ação.

Em junho, uma viagem técnica de qualifi-
cação dos membros do Comitê foi realizada 
em parceria com a Corsan (Companhia Rio-
grandense de Saneamento) para conhecer 
as estações de tratamento de esgoto (ETEs) 
dos munícipios de Osório, Tramandaí e Ca-
pão da Canoa.

O Seminário Conversas sobre a água será 
realizado em 13 de setembro na Faculdade 
de Osório (FACOS), reunindo a população 
da Bacia para colaborar com uma consulta 
para a construção do Diagnóstico da Bacia 
que deve regular o uso e a qualidade da 
água nos próximos vinte anos. Na ocasião, 
também serão apresentadasas ações do 
Projeto Taramandahy – Fase III.

Na mesma interface, são os encontros 
municipais para gestão territorial integra-
da, entre o secretário executivo do Comitê, 

Tiago Lucas Corrêa e autoridades repre-
sentantes da sociedade civil nos principais 
municípios que compõem a Bacia do Tra-
mandaí. Aconteceram em Cidreira, Capão 
da Canoa, Balneário Pinhal, Dom Pedro de 
Alcântara e Tramandaí.
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Feito primeiro 
mapeamento 
sobre impactos 
ambientais nas 
águas da Bacia

A saúde da água da região vem sendo beneficiada por ati-
vidades integradas à preservação e recuperação do solo e 
das vegetações, como as que dão assessoria à agricultura 
familiar visando à transição para a de base ecológica e Cer-
tificação Orgânica. Atualmente, se somam trinta famílias 
beneficiárias da proposta.

Inseridas nesta assessoria, estão as 80 visitas técnicas de 
acompanhamento às famílias, já realizadas e que auxiliaram 
nas diferentes demandas que envolvem a transição. A partir 
delas são organizadas oficinas temáticas em agricultura sus-
tentável e adequação ambiental. Já ocorreram cinco: sobre 
preparação de insumos agrícolas, planejamento e adequa-
ção de Sistemas Agroflorestais (SAFs) e princípios básicos 
da Agroecologia.

A equipe ainda assessora os grupos de avaliação participa-
tiva da conformidade da produção orgânica, participando de 
reuniões da agricultura familiar e acompanhando as visitas 
de avaliação da conformidade da produção orgânica do Núcleo 
Litoral Solidário integrada ao Sistema Participativo de Ga-
rantia (SPG), que avaliam se a produção pode ou não receber 

certificação orgânica. Até agosto, as verificações resultaram 
na certificação e renovação orgânica de dezessete famílias.

Um grupo formado por mulheres, jovens agricultores e 
agricultores iniciantes participaram da visita de intercâmbio 
em experiências de agricultura sustentável nos municípios 
de Três Cachoeiras e Morrinhos do Sul, onde conheceram as 
trajetórias das famílias na organização coletiva, o modelo de 
gestão e os processos técnicos das propriedades sustentá-
veis, exemplos de sucessão familiar e o protagonismo das 
mulheres na Agroecologia.

Outra ação planeja produzir dez mil mudas de plantas nati-
vas da Mata Atlântica para atividades de reflorestamento e 
implantação de SAFs do Projeto, bem como serem distribu-
ídas em eventos, escolas e para comunidades tradicionais. 
Até o momento, somam-se 1.644 mudas produzidas.

A Meliponicultura é a criação racional de abelhas nativas, 
principais agentes polinizadores das florestas e culturas 
agrícolas. Antes do inverno, técnicos do Projeto visitaram 
vinte famílias que possuem meliponários implantados com 
apoio da Anama, nos municípios de Osório, Maquiné e Caça-
pava do Sul, auxiliando na manutenção dos ninhos. A segun-
da rodada de visitas será no próximo período de primavera.

Preservação da água, solo e florestas

A qualidade da água da Bacia do Tra-
mandaí está sendo monitorada pelo 

Projeto Taramandahy – Fase III. A análise 
é feita em parceria no laboratório do Ce-
climar/UFRGS (Centro de Estudos Costei-
ros, Limnológicos e Marinhos da Universi-
dade Federal do Rio Grande do Sul). Duas 
coletas de água – de seis previstas – foram 
realizadas nos 14 pontos da Bacia, defini-
dos em conjunto com o Comitê Tramandaí 
(CGBHT). 

Os pontos críticos de impacto am-
biental nos corpos hídricos também 
estão sendo mapeados. O primeiro 
de cinco levantamentos foi feito em 

abril no estuário Tramandaí, identificando 
urbanização sobre áreas de preservação 
permanente, ausência de tratamento de 
esgoto e de destino adequado dos resídu-
os sólidos e embarcações em área de ali-
mentação dos botos (Tursiopstruncatus), 
espécie ameaçada.

Os resultados parciais de ambos os le-
vantamentos estarão disponíveis em um 
ano e resultados finais serão apresenta-
dos antes do final o Projeto, em 2020.

Análise de amostras no  
laboratório da Ceclimar/UFRGS

monitoramento:  
coleta de amostras 

de água

Apoio ao Comitê de Bacia

Chegada dos membros do Comitê à ETE de Osório

Construção de redes para conservação das águas através da 
agricultura sustentável

Fomento à educação e sensibilização am-
biental, educação alimentar e nutricional é 
feito por meio de ações como as oficinas de 
Culinária e Agroecologia que, realizadas em 
formato de rodas de conversas e preparo de 
receitas com alimentos da agricultura fami-
liar ecológica, cultivam a troca de saberes, a 
construção de hábitos saudáveis, o resgate 
cultural, o consumo consciente e a valori-
zação dos alimentos da agricultura familiar. 
Ocorreram nos municípios de Osório, Imbé 
e em Maquiné: no distrito Barra do Ouro e 
na cozinha do CRA Taramandahy, reunindo 
66 pessoas, entre agricultoras, agentes de 
saúde, da Emater, professoras, merendeiras, 
empreendedoras, estudantes, técnicos, con-
sumidores, nutricionistas e educadores.

O curso de Frutas Nativas da Mata Atlân-
tica busca qualificar o processamento de 
polpas de frutas, junto com a elaboração 
de receitas. O primeiro módulo ocorreu no 
CRA sobre ‘Bebidas: engarrafadas, kombucha, 
sucos e vitaminas’. O segundo foi na Padaria 
Comunitária de Capão da Canoa e tratou 
sobre ‘Receitas doces e salgadas’. O terceiro 

encontro ocorre em setembro, na agroin-
dústria AMADECOM, em Três Forquilhas, 
apresentando as ‘Boas Práticas de Fabricação 
e controle de qualidade de polpas’.

A Feira da Biodiversidade de Maquiné visa 
à divulgação, comercialização e consumo de 
produtos da agricultura familiar ecológica. 
Em 2018, a Feira foi realizada dia 9 de junho, 
integrada à Semana Municipal de Meio Am-
biente, e recebeu mais de 100 pessoas. 

As oficinas de implementação de tecnolo-
gias ecoeficientes em espaços educacionais 
e comunitários objetivam a formação em 
tecnologias sustentáveis como horta es-
colar, cisterna, tratamento de águas cinza, 
composteira e bioconstrução. Até o mo-
mento, foram realizadas duas oficinas, uma 
voltada à implantação de Bioswales (canais 
biológicos com zonas de infiltração), no 
CRA, e outra, à prática de reboco em parede 
de barro no Centro de Informações Turísti-
cas de Maquiné.

Com o objetivo de qualificar a prática 
pedagógica de Educação Ambiental nas 
escolas, o curso de viveirismo ‘Árvores da 
Mata Atlântica’ está acontecendo até outu-
bro/2018, com atividades presenciais, tuto-
ria online e saídas a campo. Os participantes 
estão desenvolvendo projetos pedagógicos 
que possam servir na prática educativa.

Na Escola Técnica Rural de Osório (EEEM 
Ildefonso Simões Lopes) estão sendo rea-
lizadas as Oficinas Socioambientais, com 
foco em integrar alunos, incentivando o 
exercício da cidadania aliado à conserva-
ção ambiental. Até o momento, duas ofici-
nas reuniram mais de 40 alunos, para tratar 
sobre os temas ‘agrobiodiversidade e manejo 
agroflorestal com base ecológica’ e ‘viveiragem 
e paisagismo funcional’.

Educação Ambiental e Alimentar  
como estratégias de preservação

Curso de Frutas Nativas: participantes ajudam na 
elaboração das recitas

Oficina no CRA Taramandahy

Feira da Biodiversidade de Maquiné Alunos da Escola Rural de Osório participam das oficinas 
Socioambientais


