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No período de 2007 a 2010, Santa Catarina foi cenário da primeira edição do Projeto Tecnologias Sociais para a Gestão da Água – TSGA. Em 2013, com 
o patrocínio da Petrobrás, inicia-se novo ciclo, fruto desta experiência de sucesso no fortalecimento do uso sustentável da água. Na reedição, o Projeto 
conta mais uma vez com o comprometimento executivo da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Ex-
tensão Rural de Santa Catarina – EPAGRI e da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, que em conjunto investem suas experiências no 
desenvolvimento de ciência, tecnologia e cidadania para contribuir na gestão social dos recursos hídricos no estado. 

OBJETIVO GERAL

Fortalecer o uso sustentável da água através do apoio à capacidade de gestão 
local em bacias hidrográficas de Santa Catarina, integrado à disseminação e 
implementação de tecnologias sociais na produção de alimentos, sanea-
mento básico do meio rural.

Conjunto de tecnologias e metodologias transforma-
doras desenvolvidas e/ou apropriadas na interação 
com as comunidades. As TS representam soluções para 
a  melhoria das condições de vida e inclusão social.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo 01: Instalar e utilizar peda-
gogicamente unidades piloto de siste-
mas de produção agrícola familiar sus-
tentável visando à implantação e  dis-
seminação de Tecnologias Sociais para 
o uso eficiente da água em agroecossis-
temas.

Objetivo 02: Disseminar tecnologias 
sociais para o saneamento básico 
rural, através de unidades demonstra-
tivas pedagógicas.

Objetivo 03: Fortalecer as atividades 
formação, capacitação, incluindo ativi-
dades de EaD, em temas relacionados 
com o uso eficiente da água e 
preservação dos recursos hídricos.

Objetivo 04: Educação ambiental 
visando a divulgação, mobilização, 
sensibilização, formação e capacitação 
para a gestão da água.

Objetivo 05: Consolidar a implantação 
do Centro de Tecnologias Sociais e 
Gestão da Água - CETRAGUA na Uni-
versidade Federal de Santa Catarina - 
UFSC, em Florianópolis.

Viveiro de Araucárias em Unidade Demonstrativa de Turismo Rural Sustentável – Urubici/SC

Curso  de Capacitação Presencial  em Gestão Social de Bacias Hidrográficas – Araranguá/SC

Práticas de Educação Ambiental na Escola Municipal Donato Alípio de Campos– Biguaçu/SC

Construção do CETRAGUA - Florianópolis / SC.

Dia de Campo em Unidade de Demonstrativa de  Gestão 
Integrada de Dejetos de Suínos– Braço do Norte/SC

Trilha Ecológica em Unidade Demonstrativa de Turismo Rural Sustentável – Urubici/SC Reunião de Planejamento da equipe do Projeto TSGA - Lages/SC

Atividades de Educação Ambiental no Dia do Meio Ambiente - Tubarão/SC Curso de Capacitação Presencial em Recuperação de Mata Ciliar- Chapecó/SC

Monitoramento da Qualidade da Água - Concórdia/SC

Sistema de Aproveitamento de Água de Chuva em Unidade Demonstrativa - Chapecó/SC

ATIVIDADES TSGA FASE II

PROGRAMAS

Programa I - Tecnologias Sociais para a Gestão da Água – Implantação e 
Avaliação de Unidades Demonstrativas
Programa II - Formação e Capacitação de Técnicos e Atores Sociais Munici-
pais para a Gestão do Recurso Água
Programa III – Inserção Comunitária e Estratégias de Educação Ambiental 
para a Gestão da Água
Programa IV - Comunicação, Disseminação de Informações e Acompanha-
mento do Projeto

Suinos e Aves


