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Reta final
O Projeto Taramandahy – Fase II entra na sua reta final de realiza-

ção de atividades de fomento à gestão integrada de recursos hídricos, 
como formações, assessoria técnica a agricultores ecologistas, grupos 
e redes, incentivo à preservação do meio ambiente e a reversão dos pro-
cessos de degradação ambiental. Suas ações são possibilitadas pelo pa-
trocínio da Petrobras, através do Programa Petrobras Socioambiental, 
cujas diretrizes apoiam projetos que contribuam para o desenvolvimento 
sustentável e fortalecimento da perspectiva ambiental como um direito 
humano.

Nesta edição do Boletim Informativo Nº 8, apresentamos a oficina 
temática que explicou o processo de produção de calda sulfocálcica e 
biofertilizante a famílias agricultoras assessorados pelo Projeto. Àque-
les que estão no início deste caminho à agroecologia, foi realizado um 
minicurso de manejo do solo, feito em parceria com o Centro Ecológico, 
de Dom Pedro de Alcântara.

Mais uma vez, o Taramandahy – Fase II chamou a atenção para a ne-
cessidade de se capacitar na área de Defesa Civil, durante um encontro 
que buscou socializar técnicas de resgate em altura. 

A formação em bioconstrução entra na sua etapa final, estimulando 
um processo de construção que priorize mecanismos ecológicos e efi-
cientes de edificações, saneamento e energias renováveis.

O momento também foi para receber visitas, como a da escola de Ma-
quiné Hilário Ribeiro, trazendo alunos para aprimorar seus conhecimen-
tos em ações ambientais. E entre as mais recentes novidades gráficas 
do Projeto, estão o folder e cartaz sobre a criação racional de abelhas 
sem ferrão.

Boa leitura e até a edição extra do Boletim Informativo, com um ma-
peamento de resultados de tudo que já foi realizado no Projeto Taraman-
dahy – Fase II.
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Em seis Oficinas de Bioconstrução, o Projeto 
Taramandahy – Fase II qualificou nas técnicas 
ecoeficientes que fazem parte da arquitetura do 
Centro de Referência Ambiental, futura base do 
Projeto. Entre fevereiro e abril, foram realizadas 
as atividades de construção de paredes de pau a 
pique, estrutura feita em uma trama 
de madeira, barro, palha e esterco. 
Além disso, sua pintura foi produzida 
com tintas à base de elementos na-
turais, como o leite e a argila. 

Dois encontros em agosto sis-
tematizaram a construção de duas 
cisternas, cuja capacidade, cada 
uma, para armazenar 15 mil litros de 
água da chuva, será abastecida por 
calhas implantadas ao redor do CRA. 
A água armazenada será destinada à 
irrigação de mudas nativas e agroflo-
restais do viveiro e também, para os 
banheiros.

A próxima oficina dará ênfase ao 

planejamento e construção de um sistema eco-
lógico de tratamento de efluentes, contendo fil-
tros biológicos e leito de evapotranspiração para 
águas cinzas (pias, tanque e lavagem em geral) e 
águas negras (do vaso sanitário).

A formação em Bioconstrução está a cargo do 

bioconstrutor e permacultor Fernando Campos. 
Para compor o quadro de tecnologias sustentá-
veis do CRA, estão previstas as instalações de um 
sistema de geração de energia solar e de paisa-
gismo produtivo. 

O Centro de Referência Ambiental tem como 
objetivo servir como espaço pedagógi-
co e demonstrativo da gestão susten-
tável dos recursos naturais. Sua cons-
trução foi desenvolvida pelo Projeto 
Taramandahy – Fase II, patrocinado 
pela Petrobras, através do Programa 
Petrobras Socioambiental, em cujas 
linhas de atuação estão: o apoio a ini-
ciativas que possam garantir o acesso 
universal e a sustentabilidade do uso 
da água, bem como ações de educa-
ção e sensibilização ambiental que 
oportunizem conhecimentos práticos 
e contribuam com os processos de 
recuperação e manutenção do meio 
ambiente.

Oficinas do Projeto Taramandahy – Fase II  
qualificam em técnicas de Bioconstrução

Tecnologias da agricultura 
orgânica são compartilhadas com 

agricultores ecologistas 
No início de julho, foi realizada a 15ª oficina temática em agricultura 

sustentável e adequação ambiental do Projeto Taramandahy – Fase II. Os 
técnicos do Projeto Gustavo Martins e Carlos Gasparini Neto, junto ao téc-
nico de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER Agroecologia - MDA/
CETAP) Evandro Mateus Moura, sistematizaram a oficina de Calda Sulfo-
cálcica e Biofertilizante a agricultores ecologistas do Litoral Norte, asses-
sorados pelo Taramandahy – Fase II. O Projeto é patrocinado pela Petro-
bras, através do Programa Petrobras Socioambiental. A ação contempla os 
objetivos do Programa, entre os quais está o fortalecimento de modelos de 
produção, prestação de serviços e formação de redes solidárias que valo-
rizem os territórios como espaços de organização autônomos, inclusivos e 
participativos, em uma perspectiva de equilíbrio entre produção, consumo 
e meio ambiente. 

A atividade ocorreu no município de Itati, na Casa do Mel da família de 
Eva e Moacir Rech dos Reis. Com a proposta de apresentar tecnologias 
que auxiliam no processo de transição da agricultura convencional para 
a ecológica, também visa garantir esta iniciativa aos agricultores que têm 
produção orgânica certificada, aos não certificados que pretendem migrar 
e àqueles em processo de conversão. 

Segundo os técnicos, o biofertilizante é constituído de micro-organismos 
vivos que ajudam a recuperar e nutrir o solo, estimulando o crescimento 
das plantas, fazendo com que esta assimile os nutrientes mais rapidamen-
te e cresça mais sadia, agregando qualidade ao produto. Já, a calda sulfo-
cálcica é um preparado a base de cal virgem e enxofre que possui efeito de 
proteção das plantas a doenças e insetos, contribuindo para sua nutrição. 

As atividades de assistência à agricultura familiar ecológica fazem par-
te do programa de con-
servação integrada dos 
recursos hídricos, solo 
e floresta e das ações de 
educação e sensibiliza-
ção ambiental do Projeto 
Taramandahy – Fase II. 
Em outubro será realiza-
da a 16ª oficina temática 
com o tema Boas Práti-
cas no Processamento 
de Juçara, no Instituto 
Federal de Educação 
(IFRS) Campus Osório.

Abelhas nativas sem ferrão  
ganham duas novas publicações

Recentemente, o Projeto Taramandahy – Fase II lançou duas novas 
publicações sobre a meliponicultura – criação racional de abelhas na-
tivas sem ferrão. As publicações foram produzidas pelo ecólogo Dilton 
de Castro e o técnico em meliponicultura Rafael Gehrke, coordenador 
e instrutor do Taramandahy – Fase II, respectivamente. O folder contou 
com revisão técnica da Dra. Sidia Witter, da Fepagro e do Programa RS 
Biodiversidade. A arte final é de Samuel Guedes, da STA Studio.

O cartaz em tama-
nho A3 apresenta 
as principais es-
pécies de meli-
poníneos nativos, 
com potencial para 
criação racional. 
São a jataí, mandu-
ri, mirim nigriceps, 
mir im-emer ina , 
guiruçu, mirim-sai-
qui, tubuna, guarai-
po, mirim-droriana 
e mirim-guaçu. As 
informações variam 
entre tamanho, dis-
tribuição, produção 
de mel, culturas polinizadas, tipos de ninhos, de entradas e mecanis-
mos de defesa. O folder possui informações mais completas das espé-
cies com potencial para criação racional. Sua composição ressalta a 
caracterização do conceito de meliponíneos, bem como seus principais 
serviços ecosssitêmicos, modelos de colmeias racionais, calendário de 
atividades das abelhas, materiais e ferramentas úteis, além de cuida-
dos gerais.

O Projeto Taramandahy – Fase II é patrocinado pela Petrobras, atra-
vés do Programa Petrobras Socioambiental, cujas linhas de atuação 
visam, entre outras, colaborar com a promoção de ações para a pro-
teção e a recuperação de espécies e habitats, bem como com os usos 
tradicionais associados, como forma de preservar e conservar a biodi-
versidade nos ecossistemas terrestres e aquáticos. 

Os impressos estão sendo disponibilizados na sede do Projeto, em 
Maquiné, e distribuídos nas próximas atividades. Também, pode-se fa-
zer o download dos arquivos no site www.onganama.org.br/impressos.
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No momento do resgate, é necessário estudar 
quais os reais riscos e seu tempo de resposta. Esta 
foi uma das instruções de Jonas Batista Schilling, pro-
fissional de emergência e resgate, especializado em 
trabalhos verticais extremos e em resgate em espaços 
confinados críticos, durante a Capacitação de Prote-
ção e Defesa Civil, ocorrida nos dias 29 e 30 de agosto, 
com ênfase em resgate em altura.

A capacitação foi realizada em Maquiné, pelo Pro-
jeto Taramandahy – Fase II, em apoio ao Grupo Vo-

luntário de Busca e Salvamento (GVBS). O Projeto é 
patrocinado pela Petrobras, através do Programa Pe-
trobras Socioambiental, o qual tem viabilizado que o 
Taramandahy integre e fortaleça a Política Nacional de 
Recursos Hídricos com Política Nacional de Proteção 
e Defesa Civil, no âmbito da Bacia Hidrográfica do Rio 
Tramandaí.

O treinamento envolveu socorristas voluntários da 
comunidade local, das regiões da Serra e do Vale do 
Rio dos Sinos. Jonas orientou sobre as técnicas avan-
çadas em transposição vertical de obstáculos; ativida-
de aérea com tirolesa; ascensão e descensão; usos, 
aplicação e logística de equipamentos.

A oitava e última capacitação do Projeto Taraman-
dahy – Fase II terá como foco o resgate com uso de 
macas em locais de difícil acesso, com instrução de 
Fábio Bortolotti, da Resgate Médico Cursos.

Em agosto, alunos do sétimo ano 
da Escola Estadual Hilário Ribeiro, 
do distrito de Barra do Ouro, em 
Maquiné, visitaram o viveiro 
de mudas e o meliponário 
do Projeto Taramandahy 
– Fase II, instalados na 
parceira Fepagro Li-
toral Norte. O Proje-
to é patrocinado pela 
Petrobras, através do 
Programa Petrobras 
Socioambiental, incen-
tivando ações de edu-
cação e sensibilização 
ambiental, com foco no 
desenvolvimento humano 
integral, seu preparo para o 
exercício da cidadania e respei-
to ao meio ambiente. 

No viveiro, o biólogo Gabriel Poes-
ter e o estagiário Leonardo Isoppo Cruz, 
ambos da equipe do Projeto, apresentaram o passo 
a passo da produção de mudas e do plantio na área 
demonstrativa de mata ciliar. O grupo conheceu como 

é feita a compostagem, os tipos dife-
rentes de sementeiras utilizados, 

ajudou a encher saquinhos com 
composto e terra e fizeram o 

repique de mudas. No me-
liponário, acompanharam 
informações técnicas so-
bre a meliponicultura – 
criação racional de abe-
lhas nativas sem ferrão, 
quando o técnico Rafael 
Gehrke apresentou as 
caixas com ninhos das 
espécies guaraipo, jataís 

e manduris, bem como o 
processo de polinização e 

seus efeitos na agricultura 
e na manutenção das flores-

tas.
A turma veio acompanhada 

pela professora Cláudia Schirmer, 
coordenadora da ong Anama - Ação Nas-

cente Maquiné, sob a proposta de integrar os alunos 
às ações ambientais realizadas pelo Projeto Taraman-
dahy, desenvolvido pela ong.

2 3

Expediente:
Jornalista responsável:  
Anaiara Ventura - Mtb 15.155
Fotografia: Dilton de Castro
Revisão: Anaiara Ventura, 
Natavie Kaemmerer e  
Dilton de Castro
Projeto e Diagramação:  
Samuel Guedes | STA Studio
www.onganama.org.br

Escola de Maquiné visita viveiro e meliponário 
do Projeto Taramandahy – Fase II 

Agricultores do Litoral Norte participam de Minicurso 
de Manejo de Solo em Dom Pedro de Alcântara

Capacitação em Proteção e 
Defesa Civil instruiu voluntários 
para Resgate em Altura

Visando aprofundar conhecimentos sobre o uso 
da terra no âmbito da agroecologia, o Projeto Tara-
mandahy – Fase II realizou o Minicurso de Manejo de 
Solo. O Projeto é patrocinado pela Petrobras, através 
do Programa Petrobras Socioambiental, o qual apoia 
iniciativas de fortalecimento da agricultura familiar 
ecológica, como forma de preservar e conservar a bio-
diversidade nos ecossistemas. 

Com o objetivo de contribuir para a redução dos 
problemas de erosão e degradação dos solos e dos re-
cursos hídricos, a partir da orientação para seu reco-
nhecimento, aptidões de usos e manejos apropriados, 
o minicurso foi facilitado pelo engenheiro agrônomo 
do Projeto, Gustavo Martins. Foi realizado em parceria 
com o Centro Ecológico do Litoral Norte, dividido em 
quatro encontros durante o mês de agosto. 

A formação contou com a participação de 22 agri-
cultores e iniciantes na agricultura, todos com o de-
sejo de ampliar o conhecimento e prática da agroe-
cologia. Foram trabalhados conteúdos relacionados 

à formação dos solos, sua composição, impactos 
negativos que levam à sua degradação, manejos eco-
lógicos, culturas agrícolas predominantes na região e 
seus desafios. Também foram feitas visitas a proprie-
dades agroecológicas da região de Torres.


