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Editorial Projeto Taramandahy – Fase III

O trabalho realizado pelo Projeto Taramandahy 
– Fase III com foco na melhoria da qualidade 

e quantidade da água da Bacia Hidrográfica do Rio 
Tramandahy movimenta-se em um fluxo de ações 
que se complementam. Neste Boletim Informativo IV 
apresentamos as atividades do Projeto que visaram 
o fortalecimento do Comitê Tramandaí, órgão gestor 
da bacia hidrográfica; a preservação da água, dos solos 
e das florestas; e o fomento da Educação Ambiental.

O Projeto Taramandahy – Fase III é realizado pela 
ONG Anama e patrocinado pela Petrobras, por meio 
do Programa Petrobras Socioambiental e Governo 
Federal. Conta com apoio e parceria do Comitê 
de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio 
Tramandaí. 

Neste um ano e cinco meses, o Projeto desenvolveu 
ações de manutenção dos sistemas agroflorestais – 
SAFs – implantados em oito hectares de propriedades 
de 10 famílias agricultoras, as quais passaram a 
praticar agricultura imitando a natureza, compondo 
produtos agrícolas com a floresta. Também aconteceu 
o Curso de Meliponicultura (criação racional de 
abelhas sem ferrão), seguido de implantações de 
novos meliponários. 

A assessoria técnica em extensão rural do Projeto 
Taramandahy ajuda famílias agricultoras a sonhar, 
planejar e desenvolver a agricultura sustentável com 
base ecológica. Além do trabalho com os sistemas 
agroflorestais, esta assessoria promove formações 
como oficinas temáticas que ajudam a orientar 
agricultores/as pelos princípios agroecológicos, ou a 
reafirmar o papel das mulheres na agroecologia.

Nosso programa de Educação Ambiental, Alimentar 
e Nutricional deu destaque à visita de intercâmbio 
à Cidade Escola Ayni (Guaporé/RS), referência em 
escola sustentável de ação pedagógica inclusiva e 
integrativa entre criança, adulto e natureza. A visita 
originou um movimento de feira orgânica em uma 
escola de Maquiné!

Apresentamos também as duas últimas Caiacadas 
realizadas no mês de março com momentos de estudo 
coletivo sobre os diferentes usos da água e de plantio 
educativo em mata ciliar, reunindo diferentes grupos: 
esportistas, escolares, agricultores ecologistas, 
ambientalistas e projetos socioambientais do Brasil.

Por fim, o Projeto vai celebrar o Dia Mundial do Meio 
Ambiente (05) com uma série de atividades durante 
todo o mês, em especial, a Feira da Biodiversidade de 
Maquiné, a ser realizada dia 8. Veja mais detalhes em 
nossa agenda.

As atividades desenvolvidas pelo Projeto 
Taramandahy – Fase III colaboram com os Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 
(www.agenda2030.com.br) da Organização das 
Nações Unidas (ONU) e integram o conjunto de ações 
do Plano Nacional para Conservação dos Sistemas 
Lacustres e Lagunares do Sul do Brasil (PAN Lagoas 
do Sul) coordenado pelo Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Desejamos uma boa leitura e agradecemos seu 
empenho em prol de um mundo mais verde, com 
água limpa, solos férteis e alimentos saudáveis.

Agenda 

Junho - Mês do Meio Ambiente

De 03 a 06: 
- Visitas orientadas ao Centro de Referências 
Ambientais (CRA) Taramandahy de alunos da rede 
pública de Maquiné
- Monitoramento da qualidade da água em 14 pontos 
da Bacia Hidrográfica do Rio Tramandaí

Dia 07:  Palestra de Dilton de Castro, ecólogo e 
coordenador do Projeto Taramandahy – Fase III no 
Fórum de Gestão Ambiental da UFRGS – Campus 
Litoral Norte

Dia 08: Feira da Biodiversidade de Maquiné

Dia 09: Seminário de Meliponicultura. Local: 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Maquiné. 
Inscrições pelo taramandahy@gmail.com

Dia 10: 2º Encontro do curso de viveirismo “Árvores 
da Mata Atlântica: possibilidades para a educação nas 
escolas”

Dia 11: Intercâmbio Inspirações Ecopedagógicas, 
Gastronômicas e de Turismo Rural

Dia 12: Oficina de Princípios de Agroecologia, com 
facilitação do Eng. Agrônomo Leandro Venturin

Dia 15: Oficina de construção de desidratador solar 
no CRA Taramandahy

2ª quinzena: Circuito de Oficinas Mulheres e 
Agroecologia

Dia 17: Oficina de implantação de tratamento de 
esgoto doméstico na Aldeia Mbyá Guarani Ka'aguy 
Porã, de Maquiné.

Dia 26: Seminário “Desastres Hidrológicos na 
bacia do rio Tramandaí: causas, ações preventivas 
e estratégias integradas para a gestão de risco” – 
Auditório da UFRGS – Campus Litoral Norte 

Julho

De 22 a 25: I Seminário de Educação Alimentar Capão 
da Canoa – Apoiador. Local: Casa de Cultura Érico 
Veríssimo, Capão da Canoa. Inscrições: www.twixar.
mr/6t9k
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Nos dias 29 e 30 de abril, famílias agricultoras 
assessoradas, pesquisadores, indígenas e equipe 

técnica do Projeto Taramandahy viajaram a Barra do Turvo, 
em São Paulo, para intercambiar com as experiências do 
Projeto Agroflorestar - Cooperafloresta. Ao longo da visita, 
o grupo conheceu a história das famílias agricultoras e 
suas áreas agroflorestais, a sede da Cooperafloresta e a 
Agroindústria "Fruto da Vida", que processa alimentos 
produzidos nas agroflorestas. O Projeto Agroflorestar 
tem experiência em implantação e manejo de sistemas 
agroflorestais (SAFs) no Vale do Ribeira e, assim como o 
Projeto Taramandahy, é patrocinado pela Petrobras, por 
meio do Programa Petrobras Socioambiental.

Por conta das experiências positivas de agricultura 
ecológica agroflorestal realizadas pelas famílias do Vale 
do Ribeira, os intercambistas trouxeram na bagagem muita 
motivação para dar continuidade ao trabalho com os SAFs 
que vem realizando. Segundo um agrofloresteiro da Barra 
do Turvo, seu Sezefredo Gonçalves da Cruz: "Agrofloresta é 
união de gente e natureza".

Projeto promove intercâmbio  
em Agroflorestas em São Paulo

“Agrofloresta é 
união de gente e 

natureza”.
Sezefredo Gonçalves da Cruz
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Além de produzir alimentos saudáveis, 
a produção orgânica garante o 
desenvolvimento do sistema produtivo, 
fortalece a economia solidária e 
qualifica o conhecimento sobre as 
políticas públicas. Ao final desta ‘roda’, 
ainda promove a qualidade de vida 
do produtor rural e do consumidor. O 
Projeto Taramandahy – Fase III busca 
ferramentas que ajudam a Agricultura 
Ecológica, como as oficinas temáticas 
em agricultura sustentável e adequação 
ambiental para famílias agricultoras 
em transição para produção orgânica. 
O Curso de Princípios de Agroecologia 
integra as oficinas temáticas. 

Com facilitação do Eng. Agrônomo 
Leandro Venturin, esta formação 
está sendo realizada em três etapas: 

Ferramentas para 
Agricultura Ecológica

a primeira ocorreu em setembro de 
2018 e tratou sobre a saúde do solo e 
das plantas; e a segunda foi em março 
de 2019, sobre nutrição das plantas e 
caldas fitoprotetoras. A última etapa 
será realizada em junho. 

Outra formação da área aconteceu 
dia 22 de maio, dando início ao circuito 
de oficinas “Mulheres e Agroecologia” 
dirigido às mulheres agricultoras que 
recebem assessoria do Projeto, com o 
objetivo de promover a integração das 
mulheres com a agroecologia. Neste 
primeiro encontro, 50 mulheres, de 
diferentes municípios de abrangência 
da bacia do rio Tramandaí, entre 
agricultoras, agentes de saúde e equipe 
do Projeto se reuniram para uma oficina 
sobre gênero, saúde e agroecologia, 
ministrada pela Rafinha Duarte, 
terapeuta, agroecologista e diretora do 
Espaço Terapêutico CUIDI.

Serão realizadas mais três oficinas 
dedicadas exclusivamente às mulheres. A 
próxima está agendada para 26 de junho.

A partir do curso ‘Frutas Nativas da Mata 
Atlântica: processamento e consumo’, 
realizado pelo Projeto Taramandahy com 
o objetivo de fortalecer a Cadeia Solidária 
de Frutas Nativas, surgiu a parceria com 
a cidade de Capão da Canoa (RS) para 
trabalhar a demanda de sensibilizar a 
comunidade escolar sobre a importância 
das polpas de açaí juçara (Euterpe edulis), 
para a nutrição humana e conservação 
da espécie.  

A parceria se firmou por meio da 
Secretaria Municipal de Educação 
do município e equipe do Projeto 
para colaboração em um processo 
de sensibilização ao longo do ano, 

cujo objetivo principal é consolidar 
a introdução do açaí juçara na 
Alimentação Escolar, por meio do 
preparo junto a merendeiras, oferta 
a estudantes e inserção do tema nos 
conteúdos pedagógicos. 

Uma das ações aconteceu no dia 16 
de abril e envolveu professoras/es e 
gestoras/es das escolas municipais 
Cícero da Silva Brogni e Moacyr de 
Araújo Pires. E, em continuação, o 
Projeto apoiará do ‘I Seminário de 
Educação Alimentar em Capão da 
Canoa’ a ser realizado entre 22 a 25 
de julho de 2019 (mais informações na 
agenda, pág. 2).

Capão da Canoa e Projeto Taramandahy se unem para 
aproximar Agricultura Familiar e Alimentação Escolar
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A conservação da qualidade 
das águas nas propriedades 
agrícolas é promovida 
pelo Projeto Taramandahy, 
contribuindo na adaptação 
das instalações dos sistemas 
de criação animal. São 
sistemas de criação com 
cama sobreposta de suínos 
que, além de melhorar o 
bem estar animal, ajudam 
a destinação correta dos 
dejetos. Dessa forma, evita-
se a contaminação das águas 
e são gerados insumos 
destinados à compostagem.

Até o momento, o Projeto 
desenvolveu seis sistemas 
de criação com cama 
sobrepostas para suínos.

As abelhas sem ferrão ou 
meliponíneos são abelhas sociais 

distribuídas em regiões tropicais do 
planeta. No Rio Grande do Sul são 
registradas 24 espécies, sendo que 
três encontram-se na Lista Vermelha 
das Espécies Ameaçadas de Extinção. 
As abelhas brasileiras sem ferrão 
são responsáveis por até 90% da 
polinização das árvores nativas e 
cerca de 75% das culturas agrícolas 
dependem dos animais para serem 
polinizados, entre os quais, as abelhas 
em maior quantidade. 

O Projeto Taramandahy – Fase III vem 
realizando formações e assessoria 
técnicas sobre a Meliponicultura 
(criação racional das abelhas sem ferrão), 
com o objetivo colaborar com sistemas 
agrícolas e florestais, preservando a 
Biodiversidade e os recursos naturais 
e uma alternativa de renda extra 
para a agricultura familiar ecológica. 
Além da manutenção periódica a 20 
meliponários instalados pela ONG 
Anama na região da Bacia do Tramandaí, 
em janeiro e fevereiro de 2019 realizou 
o curso sobre Meliponicultura, que 
resultou na doação, instalação e apoio 
à manutenção de caixas de abelhas 
jataí (Tetragonisca angustula) para 13 
famílias participantes. E dentro da 
programação de celebrações pelo dia 
Mundial do Meio Ambiente (05/junho), 
no dia 09 será realizado o Seminário de 
Meliponicultura, em Maquiné.

Manejo 
ecológico de 

criação animal 
contribui com 
a Conservação 

das Águas

Abelhas sem 
ferrão colaboram 
com a agricultura,  
florestas e 
campos
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Abastecimento público, irrigação 
agrícola, turismo e lazer são alguns 

dos diferentes usos feitos sobre a água 
na região da Bacia Hidrográfica do 
Tramandaí. Os múltiplos usos da água 
foram o tema destacado pela Caiacada 
‘Carnaval das Águas’ realizada dia 2 de 
março, nas Lagoas Cidreira e Fortaleza, 
em Cidreira (RS). A atividade esportiva 
deu início às celebrações do Dia 
Mundial da Água (22 de março), que se 
estenderam até 23, na Caiacada ‘Água 
para Todos’, remada que aconteceu 
no curso do Rio Três Forquilhas, da 
cidade homônima. 

Nesta ocasião, foram plantadas 200 
mudas de árvores nativas da Mata 
Atlântica em trecho de mata ciliar do rio, 
feito junto a alunos da rede municipal 
de Três Forquilhas, comunidade local, 
gestores municipais e esportistas. 
Na chegada ao Sítio Lima e Silva, os 
participantes foram recebidos pela Feira 
Agroecológica da Agricultura Familiar 
do município e pelos representantes do 
Roteiro Turístico ‘Caminho dos Vales e 
das Águas’.

Além do Dia Mundial da Água, a 
Caiacada ‘Água para Todos’ celebrou 
o Dia Mundial das Florestas (21 de 
março) e o aniversário do município 
(20 de março). A proximidade das datas 
instituídas pela ONU – Organização das 
Nações Unidas – confere importância 
à relação das florestas nativas com a 

Caiacadas do Projeto 
Taramandahy somam 
ações pela Água, 
Florestas e Agroecologia

as Caiacadas 
do Projeto 
taramandahy são 
remadas ecológicas 
pelos cursos 
d’água da região da 
Bacia Hidrográfica 
do rio tramandaí. 
Contemplam o 
turismo ecológico, 
o esporte náutico 
limpo e o lazer 
de contemplação. 
Foram previstas 
e realizadas 4 
Caiacadas ao longo 
desta terceira fase 
do Projeto.
*Saiba mais sobre 
estas ações nas 
redes sociais 
com a hashtag 
#projetosÁgua.

proteção dos recursos hídricos. O tema 
foi trabalhado de forma integrada entre 
os projetos patrocinados pela Petrobras, 
da linha de atuação ‘Água’, por meio do 
Programa Petrobras Socioambiental: 
Opará (SE e AL), Plantando Águas 
(SP), Renascendo (AL e PE), Semeando 
Água (SP e MG), Taramandahy (RS) e 
Tecendo as Águas (SP), em uma rede 
de ações em prol das florestas e dos 
recursos hídricos nos seis Estados de 
atuação dos projetos alinhados pela 
Água*: plantio de centenas de mudas 
nativas, remadas ecológicas, palestras, 
minicursos, coletas e análises de água, 
visitas orientadas a viveiros, rodas de 
conversa e sensibilizações artísticas.
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Em fevereiro de 2019 foi realizada 
uma visita de intercâmbio à Cidade 

Escola Ayni, em Guaporé (RS). A Ayni é 
uma referência enquanto “espaço de 
aprendizado e expressão para crianças, 
pais, educadores e comunidade, baseado 
em novos conceitos de organização 
social e econômica, entre eles o de 
reconexão com a natureza e com a 
comunidade”.  

Na vivência, educadores, agricultores, 
lideranças Mbyá Guarani do Litoral 
Norte gaúcho e parte da equipe do 
Projeto participaram da oficina “Design 
Thinking”, embasada na resolução 
de problemas e no desenvolvimento 
de ideias centradas no ser humano, 
sustentado pelos pilares da empatia, 
colaboração e experimentação. 

Intercâmbio pela  
Educação Ambiental

O intercâmbio proporcionou a criação 
de novos projetos em seus espaços 
educacionais, exemplo da Escola 
Municipal de Ensino Fundamental 
Euclides da Cunha, de Maquiné, cuja 
professora Maria Carolina Freitas se 
inspirou no intercâmbio com a Ayni 
para organizar o projeto Feira Orgânica 
na Escola com alunos do 7º Ano. 

Os alunos levam alimentos 
de casa, da agricultura 

familiar, e vendem para 
a comunidade local e 
escolar em troca de uma 
moeda que criaram: 
o Rural, equivalente a 

0,50 centavos de Real.  
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Expediente: Jornalista responsável: Anaiara Ventura - Mtb 15.155 | Fotografia: equipe do Projeto  
Revisão: Anaiara Ventura e Dilton de Castro | Projeto e Diagramação: Samuel Guedes | STA Studio

As Agroflorestas são sistemas que 
integram práticas agrícolas com a 

Natureza, sendo uma forma de produzir 
produtos vegetais (alimentos, corantes, 
ornamentais, óleos, fibras, entre outros) 
e recuperar as funções naturais da 
floresta, ao mesmo tempo. Isto é 
possível a partir do conhecimento sobre 
como a natureza funciona, se inspirando 
nela para promover agricultura e 
estimulando a biodiversidade como um 
todo. 

Entre os anos de 2010 e 2016, os projetos 
Rio Maquiné e Taramandahy, fases I e 
II, realizados pela Anama implantaram 
Sistemas Agroflorestais (SAFs) e de 
reflorestamento em 25 hectares de 
áreas no município de Maquiné. Com 
o Projeto Taramandahy – Fase III foi 
realizada a manutenção destas áreas, 
qualificando-as e tornando-as unidades 
de referência na recuperação ecológica 

Manejo de  
Sistemas Agroflorestais

e ambiental de áreas degradadas. 
A manutenção destes SAFs foi 

desenvolvida junto a dez famílias 
agricultoras assessoradas na transição 
para agricultura ecológica, também na 
Aldeia Mbyá Guarani Ka’aguy Porã e 
na mata ciliar do Centro de Pesquisas 
Litoral Norte da Fundação Estadual 
de Pesquisa Agropecuária (Fepagro), 
recentemente extinta pelo governo do 
Rio Grande do Sul. 

Para o sucesso dos sistemas 
agroflorestais e da produção agrícola, a 
implantação foi realizada obedecendo 
a orientação das características de 
solo e microclima de cada propriedade, 
bem como das diferentes condições 
de trabalho das famílias. A assessoria 
técnica do Projeto orientou sobre as 
escolhas de espécies e variedades, 
planejamentos de distribuição e práticas 
de manejo e manutenção apropriadas.

As PANC e a 
trivialidade na cozinha 
no Rio Grande do Sul

Em abril, o Projeto Taramandahy 
celebrou o Dia Mundial da Saúde 
(7 de abril), apoiando a vivência 
“PANC e a trivialidade na cozinha 
do RS” realizada na comunidade 
da Borússia, em Osório (RS), dia 
10. A atividade contou com Valdely 
Kinupp e Irany Arteche, que desde 
2009, pesquisam e divulgam os 
potenciais culinários das Plantas 
Alimentícias Não Convencionais, 
em uma caminhada que já rendeu 
o livro “Plantas Alimentícias Não 
Convencionais (PANC) no Brasil 
– guia de identificação, aspectos 
nutricionais e receitas ilustradas” 
publicado em 2014 pelo Instituto 
Plantarum de Estudos da Flora.

O Curso ocorreu na Morada 
Jerivá, de propriedade de 
família agricultora assessorada 
pelo Projeto, com café da 
manhã colaborativo, colheita e 
apresentação das PANC por Valdely. 
No Salão Paroquial da Capela Santa 
Rita da Borússia, Irany orientou a 
preparação dos alimentos à base 
das PANC na cozinha. A degustação 
final do grupo foi um banquete de 
diferentes pratos inusitados.
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