
	

	

	

	

RELEASING	-	OFICINA	DE	AGROFLORESTA	
	
	
Seja	muito	bem	vindo!	
	
É	com	muita	alegria	que	convidamos	você	a	participar	da	Oficina	 Introdutória	
de	 Agrofloresta	 com	 Namastê	 Messerschmidt	 na	 Ecofazenda	 Costão	 da	
Ferrugem,	em	Garopaba,	SC,	Brasil.		
	
Desejamos	 que	 com	 muita	 presença,	 amor	 e	 harmonia,	 possamos	 com	 esta	
oficina	 reviver	 os	 espíritos	 das	 florestas!	 A	 seguinte	 passagem	 remente	 a	 este	
significado,	atualmente	um	pouco	“perdido”:	
	
(…)	 quando	 os	 navios	 portugueses	 desembarcaram	 	no	 Brasil,	 encontraram	
povos	 que	 se	 sentiam	 e	 agiam	 como	 integrantes	 da	 natureza.	 Reconheciam	 a	
sacralidade	do	mundo	e	a	essencialidade	da	 floresta	com	todos	os	seus	seres	e	
espíritos	para	desfrutarem	de	um	ambiente	farto	e	adequado	à	vida.	Plantavam	e	
lidavam	 com	 o	 ambiente	 pensando	 no	 bem	 estar	 de	 toda	 a	 vida,	 incluindo	 os	
animais	que	criavam	em	liberdade	e	dos	quais	se	alimentavam.	Sua	agropecuária	
era	 tão	 integrada	 aos	 processos	 naturais,	 que	 os	 portugueses	 não	 puderam	
perceber	 que	 a	 faziam.	 Por	 isto,	 na	 primeira	 carta	 enviada	 ao	Rei	 de	 Portugal,	
Pero	 Vaz	 Caminha	 afirmou	 que	 eles	 não	 cultivavam	 plantas	 e	 nem	 criavam	
animais.	Mesmo	assim	destacou	que	um	dos	alimentos	que	mais	consumiam	era	
“esta	mandioca,	que	por	 todo	o	canto	há”.	No	entanto,	 esta	planta	obtida	pelos	
indígenas	através	de	processos	seculares,	jamais	seria	presente,	sem	as	práticas	
agroflorestais	dos	povos	indígenas”.		

	
Introdução do Livro “Agroflorestando o mundo de Facão a Trator” 

			
	
	
	



	

	

A	EQUIPE	
	
Mestre	–	Namastê		Messerschmidt	
Anfitrião	-	Matias	Sperb	e	família	
Gastronomia	-	Alecrim	Correia	e	equipe	Amor	na	Cumbuca	
Staff	 –	 Arthur	 Venturella,	 Amadeu	 Krebs,	 Fernanda	 Bittencourt	 e	 Delandro	
Marcelino	
	
	
Namastê	Messerschmidt	-	Consultor	Agroflorestal,	possui	experiência	técnica	e	
prática	 na	 implantação	 e	 manejo	 de	 Sistemas	 Agroflorestais,	 assim	 como	
Instrutor	de	Cursos	de	 Iniciação	 e	Avançado	de	Agrofloresta,	 aplicando	no	 seu	
dia	a	dia	os	ensinamentos	de	Ernst	Gotsch,	no	qual	tem	seguido	seus	passos	por	
cerca	 de	 18	 anos.	 Apoiando	 diversos	 importantes	 projetos	 no	 Brasil	 como	
escrevendo	e	fazendo	consultoria	para	o	projeto	Cooperafloresta,	como	também	
para	o	assentamento	Mário	Lago,	escrevendo	o	 livro	e	panfletos	para	o	Projeto	
Agroflorestar,	 fazendo	 consultoria	 no	 Instituto	 Oca,	 e	 também	 na	 Fazenda	 da	
Toca,	dando	cursos	em	todo	Brasil	pela	Simbiose	agroflorestal,	e	mais	ao	redor	
do	mundo.	
	
Matias	 Sperb	 –	 PHD	 em	 Administração,	 pesquisador	 acadêmico	 e		
empreendedor	 nas	 áreas	 de	Turismo	 Sustentável,	 Gestão	Ambiental,	 Economia	
Social/Solidária	 e	 Desenvolvimento	 Territorial	 Sustentável.	 Atualmente	 se	
dedica	no	desenvolvimento	da	propriedade	Ecofazenda	Costão	da	Ferrugem.	Há	
pouco	mais	de	dois	anos	entrou	na	agrofloresta	e	não	saiu	mais.	
	
Alecrim	Correia	–	Dedica	sua	vida	ao	autoconhecimento,	a	vida	em	comunidade	
e	ao	Dharma,	buscando	compartilhar	saúde	e	consciência	por	onde	passa.	Dentro	
de	 sua	 vida	 de	 Yoga,	 nos	 últimos	 18	 anos	 Alecrim	 vem	 se	 aprofundando	 na	
culinária	 Ayurveda.	 Além	 de	 Chef,	 ministra	 cursos	 de	 alimentação	 consciente	
sobre	distintos	enfoques:	padaria,	 culinária	 indiana,	ayurvedica,	 com	toques	de	
cruzinha	 crugívera.	 Fundador	 da	 empresa	 Alecrim	 da	 Terra	 e	 Co-criador	 da	
empresa	Amor	na	Cumbuca	em	parceria	com	sua	mãe	Cida	Correia.	
	
Arthur	 Venturella	 –	 Estudante	 de	 Engenharia	 de	 Minas	 na	 UFRGS.	 Vem	 se	
dedicando	a	trabalhos	de	recuperação	de	áreas	degradadas	através	de	Sistemas	
Agroflorestais	Sucessionais.	Acredita	muito	no	papel	estratégico	da	flora	nativa	e	
da	 Agrobiodiversidade,	 em	 especial	 da	 palmeira	 Juçara.	 Recentemente,	
aventurou-se	pelo	Sudeste	Asiático	para	compartilhar	conhecimentos	adquiridos	
com	referencias	no	Brasil.	
	
Amadeu	Krebs	-	Entusiasta	e	aprendiz	da	agrofloresta.	Trabalha	atualmente	no	
CEPA	 CIPÓ,	 Centro	 de	 Educação	 Viva	 Agroflorestal.	 Acredita	 na	 agricultura	
florestal/regenerativa,	crê	muito	no	potencial	das	Plantas	Alimentícias	ainda	não	
Convencionais	e	do	Açaí	Juçara	nos	sistemas	de	clareiras	da	mata.	
	
Fernanda	Bittencourt	-	Após	quinze	anos	de	vida	empresarial,	hoje	se	dedica	a	
inspirar	 as	 pessoas	 empreendedoras.	 Desenvolveu	 uma	 forma	 sistêmica	
(biomimétrica),	que	se	aplica	a	todas	as	formas	de	negócios	ou	empresas.	Utiliza	



	

	

os	 principios	 da	 agrofloresta	 como	 analogia	 para	 analises	
organizacionais/empresariais.		
	
Delandro	 Marcelino	 -	 Agricultor	 familiar,	 pecuarista	 e	 extrativista.	 Nativo	 de	
Garopaba,	 grande	 conhecedor	 e	 experiente	 sobre	 o	 cosmos	 territorial.	
Colaborador	da	Ecofazenda	há	mais	de	quinze	anos.			

A	ECOFAZENDA	
	
A	Ecofazenda	Costão	da	Ferrugem	é	uma	propriedade	de	25	hectares	localizada	
entre	 a	Praia	da	Ferrugem	e	 a	Lagoa	de	Garopaba.	A	natureza	 local	 é	bastante	
variada	apresentando	elevada	diversidade	geológica,	dunas,	costões,	praia,	lagoa,	
pastagens,	 floresta	 ombrófila	 densa,	 vegetação	 restinga,	 alta	 biodiversidade,	
práticas	rurais	convencionais	e	agroflorestais.		
Dentre	as	culturas	desenvolvidas,	destacam-se:	madeireira	(eucalipto,	casuarina,	
pinus,	bambu...)	frutíferas	(butiá,	banana,	limão,	cereja	do	rio	grande,	guabiroba,	
pitanga,	maracujá,	goiaba...),	pecuária	e	produção	de	hortaliças	e	anuais.			
Mais	recentemente,	na	Ecofazenda	vem	se	realizando	práticas	agroflorestais	em	
cerca	 de	 dez	 canteiros	 onde	 se	 busca	 seguir	 os	 princípios	 da	 agricultura	
sintrópica.		
A	propriedade	conta	com	seis	residências,	três	delas	para	aluguel	de	temporada	
e	para	eventos.		
		

	
	
Para	mais	imagens	da	propriedade	veja	em	Instagram	e	Facebook:		Ecofazenda	
Costão	da	Ferrugem.	



	

	

TEMÁTICA	–	MONOCULTURA	X	BIODIVERSIDADE	EM	SOLO	DE	
BAIXA	FERTILIDADE	
	
Esta	oficina	irá	concentrar-se	em	sua	pratica	quanto	a	regeneração	florestal	em	
área	 de	 solo	 pouco	 fértil	 de	 composição	 predominantemente	 arenosa	 em	
contexto	de	Mata-Atlântica	Restinga.	Para	 isto,	será	realizado	poda	drástica	em	
bosque	 de	 pinos	 invasor	 em	 área	 de	 vegetação	 restinga	 arbustiva/arbórea.	
Também	 se	 conhecerá	 outras	 áreas	 agroflorestais	 já	 em	 andamento	 na	
Ecofazenda	onde	serão	realizadas	atividades	de	manejo.		

PROGRAMA	
	
Serão	 três	 dias	 de	 oficina	 que	 começará	 na	 sexta-feira	 4/10/2019	 as	 9hs	 da	
manhã.	Porém,	os	participantes	poderão	chegar	 já	na	quinta-feira	3/10/2019	a	
partir	das	16hs	para	já	irem	se	ambientando	e	se	instalando	na	Ecofazenda.	Mais	
sobre	o	conteúdo	a	ser	abordado,	vide	o	documento	a	seguir	intitulado	“Curso	de	
Introdução	à	Agrofloresta”.	

HOSPEDAGEM,	INSCRIÇÃO	E	VALORES	
	
Está	 incluído	 no	 valor	 da	 inscrição	 a	 oficina	 e	 todas	 as	 refeições,	 com	 ou	 sem	
hospedagem.	Há	seis	tipos	de	inscrições	que	variam	conforme	a	hospedagem:	
	

Tipo	de	hospedagem	e	inscrição	 valores	 vagas	 quartos	
1	-	quarto	casal	(valor	para	2)	 R$1.900,00	 6	 3	
2	-	quarto	individual		 R$1.350,00	 2	 1	
3	-	quarto	duplo	 R$1050,00	 8	 4	
4	-	quarto	compartido	 	R$850,00		 10	 2	
5	-	camping	 	R$750,00		 7	 	
6	-	inscrição	sem	hospedagem	 	R$650,00		 7	 	
		
	
Para	maiores	informações	e	para	efetuar	a	inscrição	entre	em	contato	com:	
Matias	(48)	99617-0832	ou	MAPOLIS@GMAIL.COM	

ITENS	RECOMENDADOS	PARA	LEVAR	
	
-	Facão	
-	Tesoura	de	poda	
-	Lima	
-	Pequena	serra	
-	Luvas	
-	Repelente	
-	Roupa	de	campo	



	

	

-	Botas	
-	Botas	de	chuva	
-	Chapéu	
-	Capa	de	chuva	
-	Garrafa	de	água	
-	Toalha	de	banho	
-	Lençóis	
-	Travesseiro	
-	Cobertor	(se	necessário)	
-	Produtos	de	higiene	pessoal,	preferivelmente	biodegradável	
-	Sementes	e	mudas		
	
Observação:	Se	alérgico	ou	intolerante	a	algum	alimento	trazer	extra	consigo	e		
informar	a	organização	da	oficina.	

Desde	já	agradecemos	o	seu	interesse	pela	Agrofloresta!	
	


