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Sobre o parceiro executor

Informações resumidas sobre a Instituição

NOME: Associação Aliança Tropical de Pesquisa da Água-
TWRA

Endereço: SGCV Lote 13, Bloco B, apto. 313, Guará, Brasília.
CEP: 71215-770

135 Pesquisadores representando 33 áreas do conhecimento e
60 Instituições em 19 Estados Brasileiros.

Atividades Principais:
ü Pesquisa
ü Formação de pessoal
ü Perícia Ambiental
ü Prestação de serviço ambiental
ü Cursos

Portfolio da instituição

Ações Indicadores e
índices de
vulnerabilidade e
exposição aos efeitos das
mudanças climáticas em
setores estratégicos no
Estado do Paraná.
2021-2024

Fundação Araucária
NAPI Águas-PR

Aliança Tropical de
Pesquisa da Água- Uma
Rede Internacional para
a conservação da
biodiversidade e
desenvolvimento
sustentável em bacias
hidrográficas tropicais.
2019-2022
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Nome do projeto: Desenvolvimento Sustentável e Conservação da Biodiversidade da Bacia Hidrográfica do Tocantins-Araguaia: 
Projeto Piloto
Instituição responsável: Associação Aliança Tropical de Pesquisa da Água

Projeto Detalhado

EspecíficosGeral 
Objetivos

ü Aplicar protocolos científicos integrados;
ü Desenvolver ferramentas de gestão integrada (Governança) de bacias hidrográficas
tropicais unindo organizações públicas e privadas, gestão municipal, diferentes
setores da sociedade na perspectiva de desenvolvimento sustentável e academia (p.ex.
cidades inteligentes, agroflorestais, reuso da água, pagamento por serviços
ambientais);

ü Elaborar um programa de incubação de Startups técnicas, para responder
diferentes demandas sociais e governamentais, incluindo desastres ambientais, crises
ambientais, poluição urbana e esgotamento de recursos hídricos, através da criação,
análise e organização de um banco de dados com amplitude internacional;

ü Avançar em um programa de capacitação pública e privada, desenvolvimento de
tecnologias sociais, aplicação de conhecimentos científicos e geração de renda
sustentável em nível de bacia hidrográfica (Ponte Ciência-Sociedade).

Desenvolver tecnologias ambientais e
oferecer apoio metodológico
compartilhado para o desenvolvimento
do manejo integrado e sustentável de
bacias hidrográficas tropicais, através
do treinamento de equipes e mitigação
dos efeitos da degradação ambiental e
mudanças climáticas.

VISÃO TRANSDISCIPLINAR PARA RESOLVER OS PROBLEMAS AMBIENTAIS



Público Beneficiário

Breve Descrição do público que se pretende atingir.

Diante da perspectiva multidisciplinar e com vários desafios Temáticos, o público-alvo é:

ØParceiros do setor privado que têm interesse em desenvolver projetos de cunho público,
com viés de sustentabilidade socioambiental de longo prazo.

ØSetor produtivo rural e agropecuário, extensionistas, consultores ambientais,
cooperativas e sindicatos rurais.

ØPopulação urbana/rural direta e indiretamente envolvida com a Área Demonstrativa para
se tornar Unidade de Referência Tecnológica.

ØGestores públicos, de nível municipal e regional, que são tomadores de decisões
implicantes às ações do projeto.

ØInstituições de ensino, do nível fundamental ao superior e de seus docentes/discentes que
serão envolvidos em atividades de mobilização social e de pesquisa acadêmica-científica.



Público Beneficiário

Descrever brevemente técnicas de mobilização social, caso aplicável

A principal referência metodológica deste projeto é a Pesquisa-Ação, cuja metodologia é
baseada nos seguintes princípios:
I. Favorecer a participação, transformação e autonomia dos participantes na solução dos

problemas identificados e vivenciados por eles:
P.ex. realização de palestras, audiências públicas, etc.

II. Articulação do conhecimento e habilidades das comunidades com o conhecimento científico
e ambiental e o desenvolvimento de projetos econômicos sustentáveis;
P.ex. Levantamento de dados diretos e indiretos das populações atingidas.

III. Capacitação em abordagens interdisciplinares e transdisciplinares e no planejamento
participativo das atividades desenvolvidas durante o projeto.
P.ex. Pesquisas de campo, reuniões com comunidades e gestores públicos e privados.



Público Beneficiário

Descrever estratégia de educação ambiental

1. Desenvolver atividades de pesquisa participativa e educação ambiental nas escolas para
conscientização e ação das comunidades sobre o papel da água e da vegetação na preservação e
recuperação de corpos d'água e no manejo sustentável de bacias hidrográficas.

2. Estimular a participação das comunidades no diagnóstico e propostas de solução dos
problemas socioambientais relacionados à água em suas localidades.

3. Apoiar e orientar os professores nas iniciativas de educação em ciências da água nas escolas
envolvidas.

4. Desenvolver metodologias transversais que conectem as questões da água à biodiversidade.
5. Realizar uma análise dos materiais didáticos atuais, com vistas a um currículo subsidiário das
escolas da rede pública.

6. Incentivar a mobilização das comunidades escolares para a participação do cidadão na
solução de problemas de gestão de bacias hidrográficas.



UF Pop

Aruanã-GO 10.110

Cocalinho-MT 5.681

Nova Crixás-GO1 12.945

S. Miguel do Araguaia-GO2 21.920

S. Félix do Araguaia-MT 11.843

Rio Araguaia e Principais Afluentes
Microbacias/Bacias
onde serão as ações

1São José dos Bandeirantes; 2Luiz Alves do Araguaia
Fonte: IBGE

1ª Edição do Rali Mundial de Pesca
Data: De 20 a 27 de Junho de 2019
Local: Rio Araguaia – Luiz Alves

Rio Vermelho

Rio do Peixe

Rio Crixás

Rio Cristalino

Rio das Mortes

Municípios 
Beneficiários

de forma direta
Rio Araguaia

São Félix .

Rio do Peixe

Rio Crixás



Expedição pelo Rio Araguaia e Afluentes

São Félix .

Rio Crixás
Rio do Peixe

Cerca de 2.000 km no rio Araguaia e rios afluentes (Aruanã-Ilha do Bananal)

Objetivos da Expedição
• Avaliação da Biodiversidade Aquática
• Avaliação das condições das matas (APP)
• Divulgação e Educação Ambiental
• Estabelecimento de parcerias
• Divulgação do Projeto e Patrocinadores
• Jornalismo e Marketing 

www.araguaiavivo.com

Darcy Nº 21 by Revista Darcy - issuu

https://issuu.com/revistadarcy/docs/darcy_21_digital?fbclid=IwAR2WkiapuGgp2UxrnPuh-awD7bQ1ZfUX-W0jypVhbI4dSp6Nr3GX7TLg5n


Principais atividades ou Etapas

Projeto Detalhado

• XXX
• XXXX

Durante 12 mesesPRINCIPAIS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO PROPOSTO PARA OS 12 PRIMEIROS MESES (2021-2022)

ITEM ATIVIDADE PREVISTA

1. Implementação de cada Desafio temático e atividades previstas

2. Identificação e produção de acordos institucionais (municipal, estadual, federal, internacional)

3. Primeira expedição e visitas de campo na região

4. Identificação, valoração e gestão de produtos e/ou serviços ambientais

5. Capacitação da população e de funcionários de instituições e organizações parceiras

6. Criação do programa ciência cidadã das comunidades direta e indiretamente envolvidas no projeto

7. Reuniões e intercâmbios de docentes e discentes brasileiros e australianos

8. Realização de workshops científicos sobre os desafios temáticos

9. Realização de relatórios técnicos para embasamento de políticas públicas

10. Aprimoramento de ferramentas para monitoramento e avaliação socioambiental

11. Desenvolvimento e aplicação de ferramentas de modelagem e predições

12. Realização de pesquisa de campo para análise de governança e políticas públicas

13. Construção de banco de dados, imagens e sons da região

14. Preparação de material didático e plano de comunicação detalhados

15. Consolidação das áreas demonstrativas como unidades de referência tecnológica para ampla implementação



Metodologia de execução

Foco do projeto: Gestão da Bacia Hidrográfica.

• Reconhecimento das ameaças globais à

biodiversidade aquática e a necessidade de

proteger e recuperar os ecossistemas.

• Evidências de que esforços concentrados na

gestão da bacia hidrográfica podem levar a

resultados que sejam socialmente aceitáveis e

economicamente benéficos.

1. Equilíbrio das necessidades de água da população humana e natureza.

2. Fragmentação de rios e restabelecimento da conectividade.

3. Influências do uso da terra nos ecossistemas aquáticos.

4. Segurança hídrica.

5. Planejamento de conservação e avaliação da biodiversidade.

6. Dimensões social e cultural da água.

7. Monitoramento, avaliação e informação.

8. Modelagem e previsão.

1
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Desafios e Temas de Pesquisa

Ao todo são 15 atividades Previstas



Integração Restauração Ecológica Pecuária
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EM MANEJO ADEQUADO

Faz. experimental Embrapa Cerrados:  Centro de Tecnologias para Raças Zebuínas Leiteiras (CTZL), DF.



Resultados  AquaRiparia- 2017 a 2020
2017 – Tempo zero 2020 – Sobrevivência e crescimento +

Braquiária
Redução Anual= 20%

Com bovinos Sem bovinos

Gado pode ser parceiro

da restauração!

Necessário + áreas experimentais p/ futuro poder gerar recomendação.



ü Implementação ao longo da bacia das logísticas das unidades de referência tecnológica.
ü Novas coletas nos mesmo períodos para aumento do banco de dados, robustez e confiabilidade dos 

modelos propostos.
ü Redefinição dos pontos de amostragem e ajustes quando necessários.

Cronograma de execução das metas

Detalhes do projeto

Metas Gerais – Ano 1
Meses

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Levantamento dos dados disponíveis e revisão bibliográfica.

Programação e organização da logística de campo.

Definição de locais amostragem, levantamento preliminar de dados de campo e 1ª. 
Expedição.

Coleta/processamento de amostras, análise de dados, identificação do público alvo.

Início da implementação das áreas demonstrativas para consolidação de unidades 
de referência tecnológica

Relatórios parciais das atividades e correção de rumos

Desenvolvimento dos modelos de avaliação e gestão

Elaboração da proposta de um plano de monitoramento 

A partir do Ano 2:



Plano de aplicação consolidado

Detalhes do projeto

Natureza da Despesa Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 TOTAL
1-3 mês 4-6 mês 7-9 mês 10-12 mês

Materiais e Reagentes 264.145,05 264.145,05 264.145,05 264.145,05 1.056.580,21
Serviços e Salários 714.897,50 714.897,50 714.897,50 714.897,50 2.859.590,00
Passagens 29.813,63 29.813,63 29.813,63 29.813,63 119.254,52
Diárias 86.400,00 86.400,00 86.400,00 86.400,00 345.600,00

Subtotal 1.095.256,18 1.095.256,18 1.095.256,18 1.095.256,18
Total 4.381.024,73

Valores globais de gastos para o primeiro ano de implantação do projeto pela TWRA.
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RELAÇÃO CUSTO-BENEFÍCIOS DOS 
INVESTIMENTOS NA REDUÇÃO DA POLUIÇÃO

RELAÇÃO CUSTO/TEMPO DOS INVESTIMENTOS 
NO CONTROLE DA POLUIÇÃO

Anos desde o início do controle
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custos

Valor dos 
benefícios

Relação 
custo/benefício 
desfavorável

QUANTO É O INVESTIMENTO EM UM PROGRAMA A LONGO PRAZO?

REDUÇÃO DE 10% A PARTIR 
DO 2º. ANO CHEGANDO A 
UMA REDUÇÃO MÁXIMA DO 
VALOR GLOBAL EM 30%.

A CADA 5 ANOS É 
IMPORTANTE UMA 
REAVALIAÇÃO GLOBAL PARA 
AJUSTES OPERACIONAIS, 
TECNOLÓGICOS E CUSTOS!



Parceiros e Futuro do projeto



Instituição Proponente: Associação Aliança Tropical de Pesquisa da Água
CNPJ: 39.904.835/0001-01
Endereço: SGCV lote 13, B, apto. 313, CEP: 71215-630

Responsável pela Instituição Proponente:
Nome: José Francisco Gonçalves Júnior
CPF: 024060437-70 RG:09868945-8 IFP/RJ
Endereço: SGCV lote 27/30, Bloco H Apto. 406, DF
CEP: 71215-770
Telefone: 61 999784041
E-mail: jfgjunior@gmail.com

Responsável pelo Projeto:
Nome: Hildelano Delanusse Theodoro
Endereço: SGCV lote 13, bloco B, apto. 313
CEP: 71215-630
Telefone: 61 999784041
E-mail: hildelano@yahoo.com

MUITO OBRIGADO!!!

www.thetwra.org
secretaria@thetwra.org
diretoria@thetwra.org

mailto:jfgjunior@gmail.com
http://www.thetwra.org/
mailto:secretaria@thetwra.org

