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Segunda fase do Projeto  
Taramandahy – Fase II finaliza ações

O Projeto Taramandahy - Fase II apresenta o Boletim Informativo 
Nº 9 - Edição especial, com uma pequena mostra dos resultados al-
cançados nesta caminhada em prol da gestão integrada dos recursos 
hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Tramandaí. Por meio desse Pro-
jeto buscou-se atender a múltiplas questões envolvidas na gestão dos 
recursos hídricos, com a integração entre as dimensões sociais e am-
bientais, tendo a água como fio condutor de ações e mudanças sociais. 

Nesta edição, além dos resultados até aqui alcançados, mostra-
mos os rostos e as “vozes” dos membros da comunidade local que 
integram a equipe de trabalho do Projeto e nos emocionamos com os 
relatos sobre o impacto gerado pelo Projeto na vida desses protago-
nistas. 

O Projeto Taramandahy – Fase II é patrocinado pela Petrobras, 
através do Programa Petrobras Socioambiental, que apoia centenas 
de outros projetos em todas as regiões do país, tornando possível a 
realização de sonhos e a construção de uma sociedade mais justa e 
solidária.

Projeto Taramandahy – Fase II 
apresenta resultados das ações 
de gestão dos recursos hídricos da 
Bacia do Rio Tramandaí

Planície Costeira

Vale do Rio Três Forquilhas

Vale Rio Maquiné
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Parcerias
Um total de onze parcerias foi firmado – três informalmente - para co-

laborar com o planejamento do Projeto, segundo perspectivas de institui-
ções do governo, terceiro setor e universidades. Fomentou a formulação/
implantação de políticas públicas, a partir de ações relacionadas com o 
Plano de Ação do Comitê da Bacia do Rio Tramandaí, interferindo positiva-
mente na gestão dos recursos hídricos em atividades como monitoramento 
da qualidade da água, controle de erosão e viabilização da Secretaria Exe-
cutiva, entre outras.

A parceira entre Projeto e Comitê de Bacia 
do Tramandaí têm ocorrido também, através 
da pessoa do ecólogo Dilton de Castro, co-
ordenador geral do Projeto e atual presi-
dente reeleito do Comitê. Dilton também 
compõe a diretoria do Fórum Gaúcho de 
Comitês, instância estadual representa-
tiva dos Comitês de Bacias Hidrográficas 
atuante no Sistema de Recursos Hídricos e 
ainda representa a Região Hidrográfica do 
Litoral no Conselho Estadual de Recursos 
Hídricos no qual é presidente da Câmara 
Técnica do Litoral. O projeto ainda apoia o 
Comitê, ao contratar seu secretário exe-
cutivo. Além disso, técnicos da equipe do 
Projeto participam de Conselhos Gestores 
de diversas Unidades de Conservação da região, contribuindo efetivamen-
te em espaços de formulação de políticas públicas ambientais e, no âmbito 
municipal, participam dos Conselhos de Defesa Civil, do Meio Ambiente e de 
Turismo. E desenvolveu-se atividades junto a três redes: Rede de Educação 
Ambiental do Litoral Norte, Rede Juçara e Rede Ecovida. 

A meta do Projeto Taramandahy – Fase II que consiste em desenvolver o 
monitoramento da qualidade da água, sedi-
mento e pescado, metais pesados e agroquí-
micos, foi realizada a partir de análises e inter-
pretação dos dados da água para caracterizar a 
qualidade ambiental da Bacia do Rio Tramandaí, 
bem como de mapeamento dos pontos críticos 
de impacto ambiental no entorno de lagoas cos-
teiras.  A ação contou com a parceria do Ce-
climar/UFRGS (Centro de Estudos Costeiros, 
Limnológicos e Marinhos da Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Sul). 

Nestes dois anos, foram efetuadas coletas 
mensais em quatorze pontos da Bacia, anali-
sando trinta e cinco parâmetros por ponto nas 
águas dos rios Três Forquilhas e Maquiné, na 
Laguna Tramandaí e em mais nove lagoas. 

Entre 2013 e 2015 – o Projeto Ta-
ramandahy: gestão integrada dos re-
cursos hídricos da Bacia Hidrográfica 
do Rio Tramandaí, em sua segunda 
fase efetivou ações propostas a partir 
de uma visão sistêmica de qualifica-
ção da gestão dos recursos hídricos, 
considerando a urgência da recu-
peração da qualidade ambiental da 
Bacia, da qual fazem parte e depen-
dem vinte municípios do Litoral Norte 
gaúcho. As ações buscaram efetuar 
a conservação das águas, solo e flo-
resta, o monitoramento da qualidade 
da água, a disseminação de informa-
ções, bem como o fortalecimento do 
Comitê de Gerenciamento da BHRT e 
a Educação Ambiental regional. 

O Projeto Taramandahy – Fase II é 
patrocinado pela Petrobras, através 
do Programa Petrobras Socioam-
biental, cujas diretrizes enfatizam 
a ampliação das interfaces entre 
políticas públicas e pautas ambien-

tais, através do 
fortalecimento 
da perspecti-
va ambiental 
como um di-
reito humano, 
e da dissemi-

nação de tecnologias ecoeficientes 
inseridas em projetos que venham 
contribuir para o desenvolvimento 
sustentável. É realizado pela Ação 
Nascente Maquiné (Anama). 

A atuação ecológica do Projeto 
abrangeu os usos da terra e da água 
nas diferentes paisagens que fazem 
parte da região da Bacia do Traman-
daí: Planalto Meridional (Campos de 
Cima da Serra); Serra Geral, com 
suas encostas remanescentes da 
Mata Atlântica; vales fluviais; foz do 
rio e planície costeira. Além disso, 
promoveu o envolvimento de pessoas 
e instituições por meio de formações: 
oficinas, cursos, seminários, visitas 
técnicas e mobilizações, capacitando 
mais de duas mil pessoas. Também 
oportunizou trabalho a cerca de 
vinte profissionais e estágio a quatro 
jovens.  De forma indireta, influenciou 
aproximadamente cinco mil e qui-
nhentas pessoas.

Acompanhe o sucesso 
dos resultados do Projeto 
Taramandahy – Fase II

O boto (Tursiops truncatus) está 
presente na logomarca do Pro-
jeto Taramandahy – Fase II e é 
símbolo do Comitê da BHRT.
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Para a meta que previu a conservação integrada dos re-
cursos hídricos, solo e floresta, realizou-se ações como a de 
manejo e manutenção das áreas de mata ciliar reflorestadas, 
as quais buscaram implantar sistemas agroflorestais (SAFs) 
para recuperar a mata ciliar na região da Bacia. Foram 
plantadas mais de oito mil e seiscentas mudas 
de espécies arbóreas nativas e frutíferas em 
vinte áreas – 18 propriedades da agricul-
tura familiar e duas áreas públicas – co-
brindo uma extensão de oito hectares. So-
mando-se ao Projeto Rio Maquiné e a Fase I 
do Projeto Taramandahy, são cerca de 50 mil 
mudas de 100 espécies diferentes plantadas 
para restaurar a mata ciliar. Os SAFs implantados 
visam à recomposição das funções ecológicas das 
matas ciliares, bem como torná-las áreas produtivas 
economicamente. Para que essa ação acontecesse, foi rea-
lizada a produção de mais de dez mil mudas que iniciou com 
a coleta de sementes no entorno da Bacia do Rio Tramandaí, 

*Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária

e foi finalizada no viveiro da parceria Fepagro* Litoral Norte, 
em Maquiné. Também foi construído viveiro próprio em uma 
área de 100m² no Centro de Referências Ambientais, base do 
Projeto Taramandahy – Fase II.  

Em quatro edições, a Chuva de Sementes de Juçara em 
Voo Livre, reuniu esporte, ecologia e cultura, 

com o objetivo de promover a sen-
sibilização ambiental e incentivar 
o reflorestamento da palmeira ju-
çara (Euterpe edulis), espécie em 

processo de extinção, considera-
da chave para a recuperação da Mata 

Atlântica e base para a produção da polpa do 
açaí de juçara. Nos encontros, esportistas disper-

saram mais de quarenta mil sementes durante seus 
voos de asa-delta, paraglider e trike na área de Proteção 

Ambiental (APA) do Morro da Borússia, em Osório/RS. A ativi-
dade foi realizada em parceria com o Anhangava Club de Voo 
Livre de Osório e com a Rede Juçara. 

As abelhas nativas são os principais agen-
tes polinizadores de florestas e da agricultura 
ecológica. Algumas estão na lista de espécies 
ameaçadas de extinção. Tendo em vista sua 
importância para a conservação integrada dos 
recursos hídricos, solo e florestas, o curso de 
Meliponicultura – Criação racional de abelhas 
nativas sem ferrão (80 horas) beneficiou seus 
participantes assíduos com implantação de 
meliponários e caixas com ninhos divididos 
durante o curso, além do manejo para cada 
estação do ano. Também foi feita a manuten-
ção do Meliponário Demonstrativo, instalado na 
parceira Fepagro LN, em Maquiné. 

Ca
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Visando integrar-se à 
promoção da Política Na-
cional de Proteção e De-
fesa Civil – PNPDC, bem 
como apoiar o Grupo Vo-
luntário de Busca e Salva-
mento de Maquiné (GVBS) 
em formação, e fortalecer 
voluntários e comunidade 
enquanto agentes de defesa 
civil, o Projeto investiu em 
capacitação de pessoal e na 
aquisição de equipamentos 
de resgate, busca e comuni-
cação. Ao todo, foram reali-
zadas oito oficinas (64hs) de 
capacitação em proteção e 
defesa civil, com ênfase em 
técnicas de rapel e resgate 
em altura, primeiros socor-
ros em acidentes, comu-
nicação e leitura de mapas 
topográficos. 

Com o propósito de desenvolver um Programa de Qualificação do Co-
mitê Tramandaí, o Projeto realizou quatro saídas técnicas aos diversos 
ambientes da Bacia Hidrográfica: das nascentes no Planalto Meridional, 
às lagoas costeiras e foz do Rio Tramandaí. Além dos membros, par-
ticiparam multiplicadores de informação, como professores e gestores 
ambientais. Nos Encontros Municipais para Gestão Territorial Integrada, as 
reuniões com gestores e conselhos dos municípios que integram a Bacia 
visaram à mobilização e articulação para a integração das políticas mu-
nicipais ao Plano de Ação da Bacia Hidrográfica. 

Os dois seminários Conversas sobre a Água foram realizados com o 
principal objetivo de socializar o plano e a execução de ações da Bacia 
previsto no Sistema Nacional de Recursos Hídricos e dialogar sobre ati-
vidades convergentes entre Planos Diretores municipais, enquadramen-
to do CBHT e de usos sustentáveis dos recursos naturais. 

Com objetivo de dar apoio à agricultu-
ra familiar ecológica, o Projeto realizou 
visitas técnicas de acompanhamento às 
famílias, oferecendo suporte às estra-
tégias testadas em suas propriedades, 
incentivando a valorização das frutas 
nativas e articulando a implantação de 
unidades demonstrativas em SAFs e de 
gestão das águas. Ao longo de 24 meses, 
foram efetuadas mais de duzentas visitas 
em propriedades nos municípios de Ma-
quiné, Osório, Itati, Terra de Areia e Torres.
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Educação Ambiental
Inserido à Educação e Sensibilização Ambiental, o Proje-

to Taramandahy – Fase II planejou ações voltadas à formação 
e à promoção cultural para a educação e sensibilização am-
biental. Segundo o MEC (Ministério da Educação e Cultura) 
a Educação Ambiental é um processo por meio do qual o in-
divíduo e a coletividade constroem valores sociais, conheci-
mentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 
conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, 
essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade 
(http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/07_cd_pr.pdf). 

Entre as atividades realizadas foram:
- Quatro Caiacadas - prática de esporte náutico limpo em 

diferentes cursos d’água da Bacia do Rio Tramandaí; 

- Seis visitas de intercâmbio às experiências em agricultura 
sustentável, onde agricultores e técnicos conheceram boas 
práticas de manejo, técnicas produtivas voltadas à conserva-
ção do solo, água e biodiversidade, e sistemas agroflorestais 
(SAFs); 

- Dez oficinas temáticas em agricultura sustentável e ade-
quação ambiental beneficiaram agricultores sobre técnicas 
em: SAFs, compostagem, pastoreio racional Voisin, fertiliza-
ção orgânica em bananal e biofertilizantes. Mais sete ofici-
nas, com foco em processamento de frutas nativas, enfatiza-
ram boas práticas de fabricação, sanitização de alimentos, 
despolpa, padronização e qualidade da polpa de juçara pro-
duzida no Litoral Norte do RS. 

Outras atividades ajudaram a aprofundar o conhecimento 
de agricultores e técnicos em encontros e formações sobre 
temas como uso e manejo dos solos; técnicas em viveirismo; 
criação racional de abelhas nativas; encontro da Rede Juçara 
– Polo Sul; capacitação para o fortalecimento da organização 
social das comunidades de pescadores artesanais da Bacia; 
e encontros de estruturação da Rede de Educação Ambiental 
do Litoral Norte do RS. A formação em Bioconstrução ajudou 

a disseminar tecnologias em construções sustentáveis (bio-
construção) implantadas no Centro de Referência Ambiental 
(CRA), base do Projeto Taramandahy – Fase II. E a Feira da 
Biodiversidade de Maquiné buscou estimular a produção agrí-
cola ecológica e familiar, a diversidade e o consumo cons-
ciente, bem como possibilitar a expansão da agroecologia e a 
preservação dos recursos naturais, integrando consumidores 
desta e de outras regiões do Rio Grande do Sul e agricultores 
da Bacia do Rio Tramandaí. 

Em seu conjunto, as atividades que priorizaram a Educa-
ção Ambiental envolveram três mil e quatrocentas pessoas, 
enquanto multiplicadoras na sociedade, mais que o dobro da 
meta estabelecida inicialmente, de 1582. No total foram 43 
oficinas, quatro cursos, dois seminários e duas feiras da Bio-
diversidade. Para além dos números, as ações de Educação 
Ambiental do Projeto atraíram a atenção das comunidades 
local e regional, proporcionando atividades extras de disse-
minação, sensibilização ambiental em diversos níveis educa-
cionais – do ensino básico ao universitário, aplicando a teoria 
acadêmica e da gestão de recursos pelo terceiro setor.

A quinta meta do Projeto Taramandahy – Fase II foi a Cons-
trução do Centro de Referências Ambientais. Construído 
em terreno próprio da Ação Nascente Maquiné – Anama, com 
255m² de área construída, cujo objetivo é servir como base do 
Projeto.
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A construção do Centro conta com materiais produzidos 
com baixo impacto ambiental, como terra e madeira de reflo-
restamento. Além disso, a água da chuva é captada através 
de calhas instaladas no telhado e armazenada em cisternas 
de ferrocimento, com capacidade de armazenar 15 mil litros 
cada; foi feito um sistema ecológico de tratamento de efluen-
tes dentro do próprio terreno, contendo filtros biológicos e lei-
to de evapotranspiração para águas cinza e negras; canais de 
infiltração para melhorar a drenagem do terreno; paisagismo 
produtivo, aliando beleza à produção de alimentos; sistema 
de ventilação que dispensa ar-condicionado e sistema de ge-
ração de energia solar, com painéis fotovoltaicos integrados à 
rede pública de abastecimento.

O Centro está distribuído em duas amplas salas para es-
critório, uma biblioteca, uma sala para setor administrativo, 
almoxarifado, sala de reuniões, cozinha, três banheiros, área 
coberta, estufa, viveiro de mudas e casa de ferramentas com 
telhado vivo.

Além de ser a base do Projeto Taramandahy – Fase II, o 
Centro é um espaço pedagógico, onde as tecnologias ecoefi-
cientes são demonstradas na prática. 

Pensando em contribuir com a educação ambiental no 
ambiente escolar, o Projeto organizou o Programa de Edu-
cação Ambiental nas Escolas, com oficinas focadas na sen-
sibilização, organização e formação da comunidade escolar 

em práticas sustentáveis por meio da arte educação ambien-
tal e alimentar permanente. Nesse sentido, foram fomentadas 
Comissões de Meio Ambiente e Qualidade de Vida por Escola 
(COM-VIDAs) em duas escolas da região. As mesmas esco-
las foram beneficiadas com oficinas de sustentabilidade – cuja 
ênfase no design em permacultura favoreceu a implantação 
de paisagismo produtivo; sistema de tratamento de resíduos 
orgânicos e de tratamento e reuso de águas cinza. E as ofi-
cinas de culinária e agroecologia buscaram sensibilizar sobre 
o consumo dos alimentos produzidos ecologicamente e sua 
importância para a saúde humana e do meio ambiente. 

Educadores ambientais do Litoral Norte e da Região Me-
tropolitana de Porto Alegre participaram de duas edições das 
oficinas de ecoalfabetização e ecodesign, com orientações so-
bre o tema no ambiente escolar, como princípios ecológicos, 
conceitos de padrões e sabedorias da natureza, e metodolo-
gias de design em Permacultura.

Alunos de cursos técnicos em Meio Ambiente e em Agro-
pecuária de Escola Técnica Rural de Osório (EEEM Ildefonso 
Simões Lopes) participaram das oficinas: Sanidade do solo e 
mananciais, sistematização das águas, contenção de encostas 
e manejo de declives e sobre Gestão integrada de Unidades de 
Conservação. 

O livro “Qualidade das Águas na Bacia Hidrográfica do Rio 
Tramandaí”, em processo de finalização de produção, tem 
como objetivo divulgar os dados de monitoramento da qua-
lidade da água e dos pontos de impacto ambiental na Bacia 
realizados nestes dois anos de Projeto. Outra publicação em 
vias de finalização é o livro “Áreas prioritárias para conserva-
ção da biodiversidade”, que, como o nome indica, identifica as 
áreas prioritárias para conservação, uso sustentável e distri-
buição dos benefícios da biodiversidade na Bacia Hidrográfica 
do Rio Tramandaí. 

O documentário em DVD “A interação boto, tainha, pescador 
– Amigos de pesca” foi lançado em outubro de 2015 e deu des-
taque às relações sócioecológicas vivenciadas no estuário do 
Rio Tramandaí. A “Cartilha do Pescador Artesanal”, construída 
com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul a partir de 
oficinas com a comunidade de pescadores artesanais, inte-
grou a Política Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais 
à pesquisa, direcionado para legislação e políticas públicas, 
processos de organização social e gestão compartilhada. 

As informações sobre as diferentes ações do Projeto per-
correram o site www.onganama.org.br, as redes sociais e 
foram distribuídas durante a circulação das oito edições do 
Boletim informativo.  

Informações para o Desenvolvimento Sustentável
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Renato Joaquim da Rosa trabalhou em diferentes áreas antes 
de entrar no Projeto Rio Maquiné*, em 2010. Trabalhando desde o 
início do Projeto Taramandahy – Fase II, ele atribui o seu gosto pelo 
dinamismo do trabalho de serviços gerais a todas as experiências 
anteriores: “(...) vou do trator à roçada, da roçada ao plantio, da cons-
trução ao saneamento.”

Atualmente, ele está feliz por ter aprendido a construir de for-
ma sustentável, fazendo paredes de pau a pique, além do sistema 
de tratamento de esgoto ecológico, com leito de evapotranspiração, 
técnicas de proteção de nascentes de água e plantar sem uso de 
veneno. Também reconhece que o trabalho lhe proporcionou um 
aprendizado sobre como comunicar-se melhor com as pessoas, 
transmitindo-lhes informações sobre os sistemas e processos eco-
lógicos, bem como sobre as tecnologias sustentáveis a serem utili-
zadas.

“Este trabalho mudou minha maneira de pensar a partir do aprendi-
zado sobre o meio ambiente. Também passei a ter calma e tranquilida-
de, a observar antes de agir: abriu meu campo de visão.”

O agricultor José Carlos Dalpiaz traba-
lha como serviços gerais desde o Projeto 
Rio Maquiné*, participando ainda da pri-
meira fase do Projeto Taramandahy e desde 
o início do Projeto Taramandahy – Fase II.

José relembra que antes de trabalhar 
no Projeto, pensava bem diferente e fazia 
uso de agrotóxicos na agricultura. Além não 
usar mais nenhum veneno, conheceu téc-
nicas sustentáveis de manejo da terra e da 
floresta. Agora, ele e seu irmão cuidam até 
mesmo da estrada onde residem:

“O que a gente vê e vivencia no trabalho 
transmite em casa, para a família e vizi-
nhos. Ao acompanhar esse trabalho, novas 
ideias abrem a cabeça da gente”. 

Quanto à melhor forma de conversar 
com agricultores, para apresentar as pro-

Dentre elas está a assistente administrativa, graduada em 
Pedagogia, Priscila Quiles de Oliveira. Ela nasceu em Ma-
quiné e afirma que a oportunidade lhe proporcionou muito 
mais que experiência no campo da administração, finanças 
e de gestão dos recursos hídricos. Também lhe trouxe segu-
rança financeira e especialmente, o despertar para o cuida-
do com o meio ambiente e para com uma alimentação mais 
saudável:

“(...) Trabalhar para o Projeto Taramandahy – Fase II me fez re-
fletir e compreender o quanto a preservação é importante para 
nossa sobrevivência e que pequenas atitudes podem fazer mui-
ta diferença. Penso que o Projeto presenteia o meio em que vi-
vemos, ao disseminar conhecimentos e atitudes de preservação 
para o nosso futuro. Sou feliz por fazer parte desta equipe de 
trabalho, com pessoas as quais considero amigos e também 
por contribuir, de alguma forma, para melhorar e proteger a 
natureza.”

Equipe de trabalho do Projeto Taramandahy - Fase II
O Projeto Taramandahy – Fase II, gestão integrada dos re-

cursos hídricos realizou uma série de ações integradas e am-
pliadas de reversão dos processos de degradação da água, 
solo e florestas, envolvendo e beneficiando pessoas da região 
da Bacia. Além dessa troca, oportunizou trabalho a cerca de 
vinte profissionais e estágio a quatro jovens. 

A seguir, pessoas da comunidade local que trabalham nas ativi-
dades que visam dar conta da recuperação e cuidado com a água, 
solo e florestas, apresentam sua opinião sobre a experiência de 
trabalhar para o Projeto. Estas pessoas vivenciaram os dois lados 
de uma região natural, privilegiada pela natureza, antes e depois 
da atuação do Projeto e do fomento da recuperação ambiental.

Para a acadêmica de Ciências Contábeis 
Grasiéli Schwaab Ritter, o estágio no Projeto 
contribuiu em muito, em sua vida profissional 
e pessoal: “Na parte profissional obtive conhe-
cimento de como proceder nas rotinas adminis-
trativas, ter mais responsabilidades com datas 
e entregas de documentos e também contribuiu 
na minha vida acadêmica, pois posso constatar 
a teoria na prática.” Grasieli é de uma família 
de agricultores de Maquiné. Ela acredita que 
o Projeto mudou sua percepção sobre o meio 
ambiente: 

“A maneira de ver o meio ambiente e seu entor-
no mudou, hoje percebo o quanto é importan-
te conservar a mata ciliar, pois a mesma é que 
oferece a proteção para as águas e o solo, di-
minuindo o assoreamento e a força das águas.” Priscila (E) e Grasiéli (D)

postas do Projeto e estabelecer um vínculo de trocas de experiên-
cias sustentáveis, José explica sua estratégia: “Aprendi a escutar as 
pessoas e só depois falar, (…) eu explico a situação, sem impor nada, 
tanto que, alguns agricultores me chamam para saber mais e contri-
buir.” 

José identifica o que mais gostou de aprender e multiplicar: 
“Achei o sistema de plantar árvores nativas e misturar frutíferas muito 
bom, pois vai produzir, alimentar e ainda, cuidar da mata ciliar.” 

Leonardo Isoppo Cruz é formando de Ciências Biológicas e faz 
estágio nos projetos desenvolvidos pela Ação Nascente Maquiné – 
Anama, desde 2013.  Iniciou sua atuação no então Projeto Agroe-
cologia, patrocinado pelo Programa Petrobras Desenvolvimento e 
Cidadania. Após um ano e seis meses de estágio no Projeto Tara-
mandahy – Fase II, conta sobre sua experiência:

“Foi um marco em minha vida, pois a área que eu trabalhei influenciou 
diretamente minha formação acadêmica. Durante o estágio no Projeto 
Taramandahy – Fase II, participei diretamente dos eventos, das metas 
e dos objetivos relativos à recuperação da mata ciliar, da produção de 

mudas de árvores nativas, do tratamento de 
afluentes e da construção da base do Proje-
to, por meio de técnicas que eu desconhecia, 
utilizando barro e outros materiais naturais. 
Levarei esses conhecimentos e técnicas ad-
quiridas para minha vida profissional.”

Leonardo também comenta sobre a im-
portância das ações do Projeto para a recu-
peração da mata ciliar, especialmente em 
uma região que acaba sendo dependente 
dos meios da agricultura convencional: “O 
empobrecimento das áreas de cultivo de hor-
tifrutigranjeiros pela agricultura convencional 
é veemente, expondo grande quantidade de 
áreas degradadas à ausência de mata ciliar, 
sendo de grande valia as realizações do Pro-
jeto, também nesse ponto, as quais buscam 
recuperar e conscientizar o agricultor de que 
devem ser preservadas as Áreas de Preserva-
ção Permanente (APPs).”

Renato (E), José Carlos (C) e Leonardo (D)



O técnico em Meio Ambiente Carlos Gasparini Neto participou 
das formações de outros projetos desenvolvidos pela Anama antes 
de entrar para a equipe do Projeto Taramandahy – Fase II, em 2015. 
Seu trabalho consiste em dar apoio técnico às famílias agricultoras 
em transição para a agroecologia e àquelas que já possuem certifi-
cação orgânica. Ele conta sobre a realização deste sonho: 

“(...) é uma honra fazer parte desta equipe, onde lutei muito para poder 
estar. Trabalhar com agricultura familiar e agroecologia é um prazer. 
E o Projeto me proporcionou esta oportunidade e todo o conhecimento 
que a experiência me trouxe.”

Carlos é formando de Tecnologias de Agronegócios e confirma seu desejo em aplicar e pas-
sar adiante toda a experiência adquirida no Projeto: “Foram muitas conquistas até aqui: cresci 
como profissional e pessoa, amadureci, fiz novos amigos, superei desafios, aprendi, experienciei 
teorias e confirmei que podemos fazer a diferença na vida das pessoas e também nas nossas vidas, 
pois é um trabalho que vem mudando a vida de várias famílias, não só na questão econômica, mas 
também, criando laços de amizade, proporcionando uma vida com melhor qualidade.”

Para o estagiário em administração Hudson dos 
Santos, a grande importância do Projeto Taramandahy 
– fase II está em sua atuação na região, a qual, segun-
do ele, acaba afetando a todos, direta ou indiretamente, 
com sua preocupação com o meio ambiente: “Além dis-
so, ajuda os agricultores agroecológicos que irão colocar 
em nossa mesa alimentos sem agrotóxicos, que é um dos 
grandes causadores de várias doenças, como o câncer”, 
completa. 

Hudson observa que estagiar no Projeto lhe deu uma 
grande força, tanto na vida pessoal quanto na profissio-
nal e acadêmica: 

“Pois foi onde conheci  pessoas com os mais diferentes pensamentos e formas de agir, todas sem-
pre dispostas a ajudar umas às outras e querendo o melhor para o próximo. Além disso, foi possível 
aprender muito nas formações, tanto em meu campo profissional, quanto em outros, ajudando a 
expandir horizontes e enxergar as coisas de uma forma que antes não conseguia ver. Sou muito 
grato por isso e pretendo levar esses aprendizados e vínculos criados para o resto da vida.”

Outra estagiária da área de administração é Bruna Muniz. Para ela, o Projeto proporcionou 
diferentes formas de aprendizagens, desde o contato com uma equipe diferenciada, até os 
eventos realizados: 

“Está sendo uma oportunidade grandiosa participar deste Projeto, pois fui beneficiada com o 
conhecimento de cada um e com isso, meu aprendizado foi ampliado. A bagagem para se levar 
é o trabalho em equipe, o bom relacionamento e o compromisso de alertar a todos sobre a cons-
cientização ambiental.”

A funcionária responsável pela limpeza e cozinha do Projeto, Ana 
Maria Quiles Oliveira, também iniciou em 2010, no então Proje-
to Rio Maquiné*. Desde então, trabalha nos projetos desenvolvidos 
pela Anama, incluindo o Projeto Taramandahy – Fase II, o qual tam-
bém auxilia nas atividades de formação em culinária e agroecolo-
gia. Ela explica como o Projeto mudou sua vida: “É tudo para mim, 
porque mudou totalmente a minha vida em todos os aspectos. Na parte 
financeira, porque até então, eu não trabalhava com carteira de traba-
lho assinada e, além disso, trabalho agora sabendo que todo o final do 
mês vou ter meu dinheiro.”

Ela também constata a transformação em sua maneira de pen-
sar:

“O mais importante é que aprendi a cuidar do meio ambiente, a preparar alimentos saudáveis e a 
valorizar cada gota d’água de nosso planeta. Sem contar que tenho um carinho especial por cada 
um de meus colegas de trabalho. Estou tendo a oportunidade de aprender sempre mais e de fazer 
muitas amizades. Só tenho a agradecer.”

*PROJETO MAQUINÉ: Projeto Recuperação de áreas degradadas da sub-bacia do rio Maquiné, desenvolvido 
pela Ação Nascente Maquiné – Anama, entre 2010 e 2011, patrocinado pela Petrobras, através do Programa 
Petrobras Ambiental.

Carlos

Bruna e Hudson

Ana Maria
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