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PROGRAMA II – Apoio às atividades agropecuárias das 
comunidades indígenas T.I Apucaraninha 

Subprograma II A (Ag ricultura) - Safra Agrícola  
2016/2017 Período: 06/2016 à 06/2017 

Atividades  Status  Indicadores  Observações gerais  
Diagnóstico de áreas 
agrícolas para avaliar a 
aptidão destas para o 
plantio de culturas anuais e 
perenes no período da 
safra agrícola 2016/2017 

Concluída Fotos e Relatório  Atividade relacionada à safra  

Mensuração das áreas 
agrícolas aptas aos 
plantios 

Concluída 
 

Fotos e Relatório Atividade relacionada à safra 

Recepção de insumos 
agrícolas Concluída  

Fotos e Relatório Atividade relacionada à safra 

Culturas anuais (plantio de 
18 alqueires de feijão e 
8,42 alqueires de milho) 

Concluída 
 

Fotos e Relatório  

Geração de banco de 
sementes de feijão, na 
aldeia Barreiro, para 
disponibilidade de 
sementes para propagação 
de plantas na próxima safra 
agrícola 

Concluída 

 
 

Fotos e Relatório 
Atividade relacionada à safra 

Aquisição e distribuição de 
3.000 kg de sementes de 
feijão cv. BRS Pérola para 
as famílias indígenas 

Concluída 

 
Fotos e Relatório Atividade relacionada à safra 



SAFRA AGRÍCOLA 2016/2017 

 

 

• DIAGNÓSTICO DE ÁREAS AGRÍCOLAS PARA AVALIAR A APTIDÃO 

DESTAS PARA O PLANTIO DE CULTURAS ANUAIS (FEIJÃO E 

MILHO) E PERENES (CAFÉ, BANANA E PUPUNHA) NO PERÍODO DA 

SAFRA AGRÍCOLA 2016/2017 

 

 

Previamente aos plantios das culturas anuais e perenes, a equipe 

técnica do PBA e equipe indígena fizeram uma avaliação da aptidão agrícola 

da cultura a ser implantada e uma avaliação do local de cultivo, em relação ao 

tipo de solo e relevo das áreas de plantio. Essa ação foi realizada com o 

objetivo de favorecer o bom desenvolvimento das plantas nas áreas de plantio 

escolhidas pelos indígenas. 

Os solos das áreas de plantio apresentaram boas características físicas, 

com boa profundidade e estrutura, que permite o crescimento das raízes e boa 

capacidade de armazenamento de água, permitindo um bom desenvolvimento 

vegetativo das culturas. Em relação à fertilidade química, os solos 

apresentaram limitações pelo baixo pH e presença de alumínio. Essas 

limitações foram corrigidas com a aplicação do calcário.  

O relevo das áreas agrícolas permitiu a mecanização com a utilização de 

práticas de conservação de solo, como as de curvas de nível e o plantio em 

nível. As condições climáticas da T.I com boa distribuição média de chuvas e 

temperaturas mais amenas em função da altitude favoreceu uma menor 

incidência de pragas quando comparado às regiões mais quentes, além de 

favorecer o desenvolvimento das culturas do milho, feijão e café em função de 

características fisiológicas destas espécies. As variações climáticas e 

precipitações que ocorreram no período da safra agrícola 2016/2017 podem 

ser observadas no Anexo 1. 

O feijoeiro tem um bom desenvolvimento em temperaturas situadas 

entre 18ºC e 30ºC. Temperaturas acima e abaixo desses valores, na fase de 

floração, provocam queda na produtividade da cultura. Em relação à 

disponibilidade de água, esta espécie exige boa disponibilidade hídrica durante 



todo o seu ciclo, principalmente nas fases de emergência, floração e 

enchimento das vagens. Valores de água variando de 200 a 300 mm são 

considerados suficientes para um ciclo de 90 dias (STONE; SARTORATO, 

1994). 

Para o bom desenvolvimento da cultura do milho a temperatura ideal, 

para a fase da emergência à floração, situa-se entre 24 e 30ºC. Em relação à 

exigência hídrica, esta planta consome em torno de 600 mm de água durante 

seu ciclo (CRUZ et al., 2010). 

O cafeeiro pode ser cultivado em regiões com temperaturas médias 

variando entre 18º e 23ºC. O índice pluviométrico considerado ideal para esta 

planta varia de 1.200 mm a 1.800 mm anuais. O café arábica, espécie que foi 

plantada na T.I Apucaraninha, pode suportar um déficit hídrico, no período de 

repouso vegetativo, de até 150 mm (MESQUITA et al., 2016).  

Em relação ao cultivo da pupunheira e da bananeira as temperaturas 

médias ideias devem ser em torno de 21ºC e 28ºC, respectivamente. Com 

precipitações médias anuais, bem distribuídas, superiores a 2.000 mm para a 

pupunheira, e 1.900 mm para a bananeira (BORGES, SOUZA, 2004; NEVES et 

al., 2007). 

 

 

• MENSURAÇÃO DAS ÁREAS AGRÍCOLAS APTAS AOS PLANTIOS 

 

 

Após o diagnóstico das áreas agrícolas, os locais com aptidão agrícola 

aos plantios foram mensurados, pela equipe técnica do PBA e equipe indígena, 

pelo método de GNSS com um equipamento conhecido popularmente como 

GPS que utiliza os sistemas GPS e Glonass (Figura 1).  

A equipe indígena já recebeu treinamento sobre a utilização do GPS o 

que tem contribuído bastante nos trabalhos de campo relacionados a este 

projeto e outras demandas da Terra Indígena. A mensuração auxilia no 

momento de realizar os cálculos da quantidade por área que deverá ser 

utilizada de sementes, adubo orgânico, produtos fitossanitários orgânicos e 

mudas. 



 
Figura 1. Leandro de Almeida, indígena integrante da equipe do PBA, mensurando, com GPS, as 
áreas agrícolas para plantio de culturas anuais. 

 

 

• RECEPÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS  

 

 

Os técnicos e a equipe indígena do PBA ficaram responsáveis pelo 

recebimento, armazenamento e gestão dos insumos agrícolas que foram 

utilizados na safra agrícola 2016/2017. Os insumos como sementes, adubo 

orgânico peletizado e produtos fitossanitários orgânicos ficaram armazenados 

nos barracões de insumos das aldeias Sede e Barreiro. O calcário ficou nos 

pátios de descarregamento de insumos.  

Esses pátios foram construídos para proporcionar segurança aos 

veículos que fizeram o frete do calcário no momento do descarregamento da 

carga, e nas operações agrícolas mecanizadas, no momento da distribuição 

dos produtos nas áreas agrícolas. Esses locais apresentam espaço para 

manobras e fácil deposição dos materiais. Além do mais, os pátios situam-se 

em locais onde há pouca movimentação de pessoas e animais, a fim de que os 

produtos ali depositados e o tráfego de máquinas não causem riscos à saúde e 

a integridade física de ambos. As figuras 2, 3 e 4 mostram o armazenamento 



de sementes de feijão, de adubo orgânico peletizado e o descarregamento de 

calcário, respectivamente. 

 

 
Figura 2. Armazenamento de 6.240 kg de sementes de feijão no barracão de insumos da aldeia Barreiro. 

 

 

 

Figura 3. Armazenamento de 30 toneladas de adubo orgânico peletizado no barracão de insumos da 
aldeia Sede. 



 

 
Figura 4. Descarregamento de calcário no pátio. 

 

 

• CULTURAS ANUAIS (PLANTIO DE 18 ALQUEIRES DE FEIJÃO E 8,42 

ALQUEIRES DE MILHO) – ANEXO 2 

 

 

- Áreas de Plantio 

 

Antes do inicio da safra agrícola 2016/2017 as lideranças e famílias 

indígenas, juntamente com os técnicos do PBA, planejaram que os plantios das 

culturas anuais seriam em 30 alqueires, sendo 18 alqueires de feijão e 12 de 

milho. Além do mais, ficou estabelecido que nas aldeias Água Branca e 

Barreiro os plantios seriam em áreas coletivas e, na aldeia Sede, em áreas 

familiares.  

No entanto, alguns agricultores da aldeia Sede que tinham suas áreas 

agrícolas cultivadas com feijão e/ou milho nas safras anteriores com 



assistência técnica da equipe do PBA, passaram a cultivar vassoura com 

assessoria técnica do programa Venh Kar. Essa mudança de cultivo fez com 

que diminuíssem as quantidades das áreas agrícolas a serem cultivadas com 

assessoria do PBA. Desse modo, a fim de atender o compromisso do plantio 

dos 30 alqueires, a equipe técnica do PBA e equipe indígena executaram o 

plantio de feijão e/ou de milho duas vezes em uma mesma área agrícola, 

ficando denominados de plantio “no cedo” (setembro e outubro de 2016) e 

plantio “no tarde” (fevereiro e abril de 2017). Apesar da tentativa de plantar os 

30 alqueires, a disponibilidade de áreas agrícolas para serem cultivadas com 

assessoria técnica do PBA não permitiu que o planejamento construído com a 

T.I. fosse realizado integralmente, possibilitando, dessa maneira, o plantio de 

26,42 alqueires (18 alqueires de feijão e 8,42 alqueires de milho).  

A falta de área para plantio fez com que sobrassem sementes de milho e 

insumos agrícolas, que estão guardados no barracão de insumos da aldeia 

Sede e serão utilizados para plantar 3,58 alqueires na safra agrícola 

2017/2018. 

 

- Manejo 

 

A safra iniciou-se em maio de 2016 com a retirada de amostras de solo 

das áreas agrícolas para análise química de fertilidade. Posteriormente a esta 

etapa, realizaram-se as operações de correção da fertilidade e preparo de solo 

(aração e gradagem) e plantio. O plantio das culturas anuais iniciou-se em 

setembro e outubro de 2016 com a semeadura do feijão cv. BRS Pérola e do 

milho cv. IPR 164, respectivamente. O plantio “no tarde” foi efetivado com a 

semeadura do milho e do feijão em março e abril de 2017, respectivamente. 

Após a efetivação dos plantios nas duas épocas, “no cedo” e “no tarde”, 

os técnicos do PBA e equipe indígena monitoraram as lavouras 

periodicamente. O monitoramento teve como objetivos observar possíveis 

ataques de pragas e/ou doenças. Quando esses ataques eram diagnosticados 

realizavam-se pulverizações de inseticida e/ou fungicida orgânicos. No final do 

ciclo vegetativo das culturas, estas foram colhidas pelas famílias indígenas e 

utilizadas de acordo com a necessidade de cada família. Foram obtidos na 

safra agrícola 2016/2017 (plantio “no cedo” e plantio “no tarde”), 840 volumes 



de sementes beneficiadas de feijão, estimando-se 37.800 kg de sementes de 

feijão. A cultura do milho não teve sua produção estimada, pois as famílias 

indígenas colheram as espigas de maneira escalonada, ou seja, retiraram uma 

determinada quantidade de espigas de milho verde para utilizarem na culinária, 

e aos poucos, conforme as espigas perdiam umidade, efetuaram a colheita 

parcelada para alimentarem suas criações de aves e suínos. Desse modo, a 

colheita de maneira esparsa no tempo impossibilitou a equipe técnica do PBA e 

indígenas de quantificaram a produção do milho. 

 

 

• GERAÇÃO DE BANCO DE SEMENTES DE FEIJÃO, NA ALDEIA 

BARREIRO, PARA DISPONIBILIDADE DE SEMENTES PARA 

PROPAGAÇÃO DE PLANTAS NA PRÓXIMA SAFRA AGRÍCOLA 

 

 

Previamente ao plantio da safra agrícola 2016/2017 e durante o período 

em que as plantas estavam sendo cultivadas, houve diversos diálogos entre a 

equipe técnica do PBA e as famílias dos agricultores indígenas, a fim de que 

estes agricultores colhessem, selecionassem e estocassem cerca de 10 % das 

sementes produzidas no final da safra, com o intuito de possuírem sementes 

para propagação de plantas na próxima safra.  

No entanto, esta ação não foi integralmente realizada. Apenas os 

indígenas da aldeia Barreiro guardaram oito volumes, estimando-se 360 kg de 

sementes beneficiadas de feijão (Figura 5). A equipe técnica do PBA contribuiu 

com o auxílio de algumas técnicas de armazenamento de sementes como, por 

exemplo, aplicação de terra de diatomácea sobre as sementes para combater o 

ataque de pragas, como o caruncho, e o armazenamento dos sacos de feijão 

sobre pallets e longe das paredes, para evitar umidade que pode deteriorar as 

sementes por ação microbiana. 



 
Figura 5. Banco de sementes de feijão cv. BRS Pérola produzidas na safra agrícola 2016/2017, na 
aldeia Barreiro. 

   

O fato de os indígenas não armazenarem sementes em quantidade 

suficiente para a propagação de plantas na próxima safra faz com que eles 

fiquem dependentes de aporte externo de sementes, o que não permite 

autonomia e pode acontecer de não poderem realizar o plantio no período que 

consideram melhor em função do calendário agrícola tradicional indígena. 

                                                                 

 

• AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 3.000 KG DE SEMENTES DE 

FEIJÃO CV. BRS PÉROLA PARA AS FAMÍLIAS INDÍGENAS 

 

 

Durante o planejamento da safra agrícola 2016/2017 as lideranças 

indígenas informaram à equipe técnica do PBA que algumas famílias indígenas 

desejavam apenas receber as sementes de feijão, ou seja, queriam sementes 

para que os agricultores mesmo plantassem, de acordo com seus costumes, 

como, por exemplo, em “roças de toco”, quintais e não na maneira 

convencional, que utiliza máquinas e implementos agrícolas. Desse modo, a 

equipe do PBA adquiriu e disponibilizou 3.000 kg de sementes de feijão cv. 

BRS Pérola (Figura 6). Os indígenas semearam essas sementes com 



“matracas”, em suas áreas. Essa ação os deixou muito satisfeitos, pois 

puderam realizar a semeadura no momento em que acharam oportuno, ou 

seja, puderam utilizar seus conhecimentos tradicionais para efetivar seus 

plantios, como, por exemplo, relacionar a época de semeadura com o número 

e as fases da lua.             

 
Figura 6. Iranilza Cândido, indígena integrante da equipe do PBA, distribuindo sementes de feijão cv. 
BRS Pérola para os agricultores indígenas. 

 

Para realizar a semeadura das culturas a equipe técnica do PBA 

respeita o zoneamento agroclimático para cada cultivo, além de observar se há 

previsão de chuva, ou o solo tem umidade suficiente para atender as 

exigências hídricas da cultura de interesse. De outro modo, os indígenas 

valorizam muito o número e as fases da lua para efetuarem seus plantios. De 

acordo com eles, este astro atua sobre as plantas, animais, terra e água. 

Sendo assim, o fato deles terem as sementes em mãos para efetuarem a 

semeadura no período que respeite suas crenças e costumes, os deixou muito 

satisfeitos. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA II – Apoio às atividades agropecuárias das 
comunidades indígenas T.I Apucaraninha 

Subprograma II A (Agricultura) – Plantio de Culturas 
Perenes Período: 06/2016 à 06/2017 

Atividades  Status  Indicadores  Observações gerais  
Recebimento de mudas 
de café 

Concluída Fotos e Relatório Atividade relacionada ao 
plantio de culturas perenes 

Plantio das culturas 
perenes (3.550 mudas de 
café, 102 mudas de 
banana e 400 mudas de 
pupunha) 

Concluída 

 
Fotos e Relatório Atividade relacionada ao 

plantio de culturas perenes 

Irrigação das culturas 
perenes Concluída Fotos e Relatório Atividade relacionada ao 

plantio de culturas perenes 



• RECEBIMENTO DE MUDAS DE CAFÉ 

 

 

A equipe do PBA foi responsável por descarregar as mudas de café, 

armazená-las e irrigá-las até que fossem transplantadas para as áreas 

agrícolas (Figura 7). 

 
Figura 7. Flávio e Dirceu, integrantes da equipe do PBA, ajudando descarregar as mudas de café que 
foram entregues pelo fornecedor. 

 

• PLANTIO DE CULTURAS PERENES (3.550 MUDAS DE CAFÉ, 102 

MUDAS DE BANANA E 400 MUDAS DE PUPUNHA) – ANEXO 3 

 

 

Antes do início do plantio das mudas de culturas perenes a equipe 

técnica do PBA conversou com as lideranças indígenas a fim de saber em 

quais áreas nas aldeias Sede, Água Branca e Barreiro as mudas seriam 

plantadas. Algumas áreas coletivas escolhidas pelas lideranças na aldeia Sede 

não apresentaram aptidão agrícola para o plantio. Sendo assim, ficou 

estabelecido que na aldeia Sede o plantio seria em áreas familiares e na área 

de sistema agroflorestal do Colégio Estadual Indígena Benedito Rokag; na 



aldeia Água Branca, em áreas familiares e coletivas; e na aldeia Barreiro em 

área coletiva. 

 

- Aldeia Sede (café) 

 

O plantio de mudas de café na aldeia sede foi realizado pelas famílias 

dos agricultores indígenas com acompanhamento técnico da equipe do PBA. 

As mudas foram plantadas nos quintais; nas áreas de culturas anuais, em 

consórcio com plantas de milho, e nas áreas de paiol das famílias. Antes do 

início do plantio, as áreas foram preparadas com a abertura e adubação das 

covas ou sulcos de plantio. Foram plantadas 1.383 mudas de café na aldeia 

Sede. 

 

- Aldeia Sede (banana e pupunha) 

 

O plantio das mudas de banana e de pupunha ocorreu nos quintais das 

famílias indígenas. Plantaram-se 82 e 100 mudas de banana e pupunha, 

respectivamente. Previamente ao plantio, as famílias abriram e adubaram as 

covas. A equipe técnica do PBA conversou e instruiu as famílias sobre os 

procedimentos necessários para execução desta ação. 

 

- Aldeia Água Branca (café) 

 

O plantio de mudas de café na aldeia Água Branca ocorreu em duas 

áreas coletivas, e em áreas familiares. Nas áreas das famílias o preparo pré-

plantio ocorreu de acordo com as técnicas de cada agricultor, e foram 

plantadas 210 mudas.  

Nas duas áreas coletivas, previamente ao plantio das mudas, houve o 

preparo mecanizado do solo, de acordo com as recomendações agronômicas, 

e plantio coletivo de 1.372 mudas.    

 

- Aldeia Água Branca (pupunha) 

 



A comunidade realizou o plantio de 300 mudas de pupunha. Foram 

plantadas 150 mudas em cada área. Nas áreas 1 e 2 as mudas foram 

plantadas na mesma área de plantio das mudas de café, ou seja, consorciou-

se café e pupunha, respeitando os espaçamentos necessários para o 

desenvolvimento das culturas. 

 

- Aldeia Água Branca (banana) 

 

O plantio de 20 mudas de banana ocorreu nos quintais familiares. O 

preparo da cova, adubação e plantio das mudas foram realizados relacionando 

as exigências da espécie com as técnicas particulares de manejo de cada 

família. 

 

- Aldeia Barreiro (café) 

 

Nesta aldeia foram plantadas 585 mudas de café em uma área coletiva. 

Previamente ao plantio foi realizado o preparo mecanizado da área, calagem, 

incorporação do calcário, abertura, adubação e fechamento dos sulcos de 

plantio, e então, plantio. 

 

 

• IRRIGAÇÃO DAS CULTURAS PERENES 

 

 

Na aldeia Água Branca não há água encanada, o que dificulta o acesso 

à água. As famílias precisam utilizar baldes para buscar água em rios e 

nascentes, o que compromete sua utilização para irrigação das plantas. 

Sendo assim, a equipe técnica do PBA ficou responsável pelo 

monitoramento da umidade do solo nas áreas em que foram plantadas as 

mudas de culturas perenes. Quando a umidade não era suficiente para suprir 

as exigências hídricas das mudas, realizou-se irrigação com tanque de água 

acoplado ao trator (Figura 8). 

 

 



 

 

 
Figura 8. Leandro de Almeida, indígena integrante da equipe do PBA, irrigando as mudas de 
pupunha, na aldeia Água Branca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

• REUNIÃO, NA T.I APUCARANINHA, DA EQUIPE TÉCNICA DO PBA E 

DOS INDÍGENAS COM TÉCNICOS DA EMATER PARA DISCUTIREM 

SOBRE O PLANTIO E MANEJO DE BAMBU     

 

 

A equipe do PBA articulou uma reunião dos indígenas com técnicos da 

EMATER, que são especialistas no plantio e cultivo de diversas espécies de 

bambu (Figura 9). O intuito principal dessa ação foi aproximar esta instituição 

das famílias indígenas, a fim de que a comunidade da T.I Apucaraninha tenha 

novos parceiros que contribuam na troca de saberes relacionado à produção 

de espécies vegetais que fazem parte da cultura e tradições indígenas, como o 

bambu, por exemplo, muito utilizado na confecção de cestarias e artesanatos 

indígenas. 

 
Figura 9. Reunião dos técnicos da EMATER com os indígenas na T.I Apucaraninha. 

 

Após a reunião, alguns indígenas se sentiram motivados e quiseram 

colocar em prática algumas técnicas de plantio que foram discutidas. Sendo 

assim, os técnicos da Emater, equipe do PBA e indígenas coletaram estacas 

Outras atividades do subprograma de agricultura 



de bambu, de plantas já existentes na aldeia, e fizeram o transplante para 

outras áreas (Figura 10). 

 
Figura 10. Flávio Marcolino plantando estaca de bambu em seu paiol. 

 

 

• MANEJO NA ÁREA DE SISTEMA AGROFLORESTAL DO COLÉGIO 

ESTADUAL INDÍGENA BENEDITO ROKAG 

 

O colégio estadual indígena Benedito Rokag tem uma área agrícola de 

sistema agroflorestal (SAF), que foi instalada pela equipe do PBA e indígenas. 

A ideia é que essa área seja um local de vivência dos indígenas, além de servir 

como estímulo para as famílias interessadas neste tipo de cultivo. Desse modo, 

o SAF do colégio necessita de manejos constantes a fim de que as plantas ali 

cultivadas tenham um bom desenvolvimento, tornando este local cada vez mais 

estruturado e utilizado pela comunidade. 

Sendo assim, esta área é monitorada pela equipe técnica do PBA e 

equipe indígena, que realiza podas, roçadas e plantio de espécies vegetais 

(Figura 11).  

 



 
Figura 11. Preparo de área e semeadura de milho crioulo no SAF do colégio estadual indígena 
Benedito Rokag.  

 

• MONITORAMENTO TÉCNICO NA ROÇADA MANUAL E COM MICRO 

TRATOR, NA ALDEIA SEDE 

 

No decorrer do ano, as lideranças indígenas organizam mutirões para 

execução de roçadas na aldeia Sede. Sendo assim, os indígenas da equipe do 

PBA colaboram com estas ações, que são realizadas com roçadeira manual 

e/ou com micro trator. A escolha de qual equipamento a ser utilizado depende 

da espécie e altura das plantas daninhas, e do relevo do terreno que será 

roçado.  

Quando o relevo das áreas permite a utilização do micro trator o trabalho 

é realizado mais rapidamente, além de reduzir a penosidade do serviço 

executado. Os indígenas se apropriaram deste maquinário que otimiza os 

serviços dentro da aldeia. 

 



• TREINAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MICRO 

TRATOR  

 

A equipe técnica do PBA, juntamente com técnico especializado, 

organizou um treinamento para orientar os técnicos indígenas do PBA nas 

operações de uso e manutenção do micro trator (Figuras 12 e 13). 

 

 
Figura 12. Treinamento dos indígenas da equipe técnica do PBA para utilização do micro trator. 

 

 
Figura 13. Treinamento dos indígenas da equipe técnica do PBA para manutenção do micro trator. 



Os indígenas utilizam o micro trator para roçadas, abertura de sulcos de 

plantio e tombamento de terra. Sendo assim, a ideia da realização do 

treinamento foi para que pudessem utilizá-lo com segurança e otimização de 

serviço. Além do mais, aprenderam sobre as manutenções necessárias para o 

bom funcionamento do maquinário. 

Durante o treinamento, o responsável técnico alertou sobre o momento 

certo para realizar as trocas de óleo, além de ensinar como colocar e remover 

os implementos de enxada rotativa, roçadeira central e sulcadeira. Também 

houve a discussão sobre os equipamentos de segurança pessoal que devem 

ser utilizados para operação do maquinário.   

    

 

• MANUTENÇÃO DAS CURVAS-DE-NÍVEL 

 

 

Na aldeia Água Branca há uma área de dois alqueires que, devido sua 

topografia, necessitou que fossem construídas duas curvas de nível. Sendo 

assim, durante o período anual, as caixas de retenção de água das curvas de 

nível necessitam que se retire a terra que está assoreando o canal das curvas 

de nível, implicando, desse modo, na realização de atividade mecanizada para 

executar tal procedimento (Figura 14). Com isso, a equipe técnica do PBA fica 

responsável em observar e informar ao responsável das atividades 

mecanizadas quanto à necessidade de execução desta ação.  



 
Figura 14. Operação mecanizada para manutenção das curvas de nível. 

 

 

• CONTATO COM COMERCIANTES PARA COMERCIALIZAÇÃO DOS 

PRODUTOS AGRÍCOLAS PRODUZIDOS PELOS INDÍGENAS NA T.I 

APUCARANINHA 

 

 

A equipe técnica do PBA se reuniu com gestores da Coafas 

(Cooperativa Solidária de Produção, Comercialização e Turismo Rural da 

Agricultura Familiar do Norte do Paraná), a fim de estabelecer um acordo para 

que os indígenas da T.I Apucaraninha conseguissem comercializar os 

excedentes de sua produção agrícola. No entanto, o objetivo de firmar uma 

parceria não foi alcançado, pois essa Cooperativa exige que seus fornecedores 

transportem seus produtos até os locais de comercialização, pré-estabelecidos 

pela empresa. Desse modo, os indígenas não puderam assumir o 

compromisso da logística, o que impossibilitou o acordo. 

 

 

 

 

 

 



• PLANEJAMENTO DO PLANTIO DE MANDIOCA E BATATA-DOCE 

 

 

As famílias e lideranças indígenas comunicaram à equipe técnica do 

PBA o interesse no plantio de mandioca e batata-doce. Sendo assim, a equipe 

entrou em contato com fornecedores para ver a disponibilidade de ramas no 

mercado. No entanto, previamente a aquisição das ramas foi feito um 

diagnóstico técnico a fim de analisar em quais áreas da aldeia efetivariam os 

plantios. Com isso, no momento do diagnóstico não foram encontradas áreas 

aptas ao plantio dessas culturas, o que fez com que as ramas não fossem 

adquiridas. Com o passar do tempo, a equipe técnica encontrou áreas aptas ao 

plantio, porém o período do ano não se enquadrava no zoneamento 

agroclimático dessas culturas. 

Diante do exposto, os técnicos do PBA, famílias e lideranças indígenas 

sugeriram que o plantio não fosse realizado na safra agrícola 2016/2017, 

adiando a ação para a safra 2017/2018. 

 

 

• PROJETO - EDITAL SEAB/BANCO MUNDIAL Nº003/2017 

 

 

A equipe técnica do PBA em parceria com um engenheiro florestal e 

professores da Universidade Estadual de Londrina escreveram um projeto que 

foi analisado e aprovado pela SEAB (Secretaria da Agricultura e 

Abastecimento). 

O projeto será iniciado em 2018 e terá o objetivo de recuperar 

populações de palmito juçara na T.I Apucaraninha, buscando condições para a 

conservação da espécie e sua exploração sustentável. O aporte financeiro da 

SEAB para execução do projeto será para realizar a semeadura de palmito 

juçara para recuperação de 24,8 alqueires da T.I, considerando uma 

semeadura por ano, durante cinco anos; realizar o monitoramento da 

população de palmito juçara anualmente; fomentar a construção de um acordo 

comunitário para o manejo das áreas de recuperação de palmito juçara para 

permitir seu uso, sem comprometer a capacidade de regeneração natural da 



espécie; construir três populações-reserva com pelo menos 300 plantas de 

palmito cada, com alta diversidade genética, visando à produção de sementes 

para semeadura direta e produção de mudas, associadas com as aldeias Sede, 

Água Branca e Barreiro; implantação de seis viveiros simples para manuseio 

de sementes e produção de mudas de palmito, junto às populações reserva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II . B - SUBPROGRAMA DE BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS,  

CERTIFICAÇÃO ORGÂNICA E CRIAÇÃO DE MARCAS 

INDÍGENAS 

 

Não houveram atividades previstas para o período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS 

DEGRADADAS E PROTEÇÃO DE NASCENTES 

 

• PLANTIO DE PALMITO JUÇARA – ANEXO 4 

 

Com o objetivo de recuperar áreas degradadas e matas ciliares iniciou-

se em abril de 2017, na T.I Apucaraninha, a semeadura de palmito juçara 

(Euterpe edulis). Previamente a etapa da semeadura, foi contratado um 

engenheiro florestal, para que este, juntamente com os indígenas e equipe 

técnica do PBA, escolhessem as áreas que seriam semeadas, e fizessem um 

planejamento de quando a semeadura seria iniciada, e como ela seria 

executada. Foram escolhidas as áreas que apresentaram melhor aptidão para 

o bom desenvolvimento vegetativo da espécie.   

Após a escolha das áreas, contratou-se um biólogo que forneceu a 

semente, e, juntamente, com sua equipe, técnicos do PBA e indígenas 

realizaram a semeadura do palmito juçara. Foram semeados 7,4 alqueires, 

com densidade de uma semente. m-2 (equivalente a 10.000 sementes.ha-1). 
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ANEXO 1. 

 
Precipitação total mensal (em mm) e temperatura média mensal (em ºC) nas regiões do estado do Paraná 
entre os meses de 09/2016 a 08/2017.              
Fonte: IAPAR. 

 



ANEXO 2. 

 

                                 

Na figura 15 observa-se a coleta de amostras de solo para análises 

químicas. Essas análises proporcionaram a obtenção de resultados que foram 

interpretados e utilizados nos cálculos para correção da acidez do solo 

(calagem), a fim de atender as necessidades nutricionais das culturas de feijão 

e milho. Sendo assim, aplicaram-se calcário nas áreas agrícolas das aldeias 

Sede, Água Branca e Barreiro nos volumes de 4,5 toneladas/alqueire; 15,7 

toneladas/alqueire e 9,5 toneladas/alqueire, respectivamente. 

 
Figura 15. Equipe indígena do PBA coletando amostras de solo para realização das análises 
químicas de fertilidade. 



Realizou-se a calagem, seguida de uma aração para incorporar o 

calcário e controlar as ervas daninhas. Em seguida, o solo foi nivelado para, 

então, iniciou-se o plantio (Figura 16). 

 

 
Figura 16. Área agrícola sendo arada (A), nivelada (B) e plantio (C). 

 

• Feijão 

 

O plantio de feijão “no cedo” se iniciou efetivamente em setembro de 

2016 nas áreas familiares na aldeia Sede, seguido pelas áreas coletivas nas 

aldeias Água Branca e Barreiro, respectivamente. A semeadura foi realizada 

com plantadeira PST 2 Super Tatu acoplada em um trator Massey Ferguson 

292. A densidade de semeadura da cultivar BRS Pérola foi planejada para 

obter um estande de 629.200 plantas/alqueire. Antes da semeadura as 



sementes foram inoculadas com Rhizobium tropici, utilizando 200 ml do 

inoculante para 50 kg de sementes. Para adubação de base aplicou-se 1.000 

kg/alqueire de adubo orgânico peletizado, na linha de plantio. 

Os agricultores familiares, na aldeia Sede, que tiveram suas áreas 

semeadas com feijão, “no cedo”, foram: Paulinho de Almeida; Moacir 

Campolim; Elias Pereira; Delcio e Manoel; João Domingos; Serginho Kuitá; 

Ivan Kuitá; Vadico Marcolino; Gilberto Pereira; Arlindo Timóteo; Leandro de 

Almeida e Casturino. Nas aldeias Água Branca e Barreiro as semeaduras 

foram em áreas coletivas. 

Após o término do plantio de feijão “no cedo”, as lavouras foram manejas 

de acordo com as recomendações técnicas agronômicas. 

Quando as plantas estavam nos estádios vegetativos V2 e R5 realizou-

se aplicação do inseticida orgânico óleo de Nim para o controle da vaquinha do 

feijoeiro (Diabrotica speciosa). Foi aplicado, via foliar, cinco litros de óleo de 

Nim por alqueire, em calda de 400 litros por alqueire. De acordo com Martinez, 

a vaquinha é um besouro que se não for controlado corretamente pode causar 

a morte das plantas de feijão.  

Além desta praga, em algumas áreas cultivadas com feijão, ocorreu a 

Murcha de Fussarium que foi causada pelo fungo Fusarium oxysporum. Em 

áreas onde a doença foi constatada o feijão teve decréscimo de produtividade. 

Os cultivos consecutivos de feijão na mesma área pode ter favorecido o 

aparecimento da doença (RAVA; SARTORATO; COSTA, 1995). Além do mais, 

o patógeno pode ser disseminado para novas áreas de cultivo por meio de 

implementos agrícolas e resíduos vegetais contaminados (SARTORATO; 

RAVA, 1994).  

Quando as plantas de feijão estavam em estádio vegetativo R5 aplicou-

se fermentado de peixe como adubo foliar (Figura 17). Boracin, Kozusny-

Andreani e Andreani Junior (2016) relatam que este tipo de fertilizante pode 

melhorar o crescimento e produção das plantas. 



 
Figura 17. Aplicação de fermentado de peixe, como fertilizante foliar, na cultura do feijão. 

 

Quando a cultura atingiu o estádio R9 (maturação) as famílias indígenas 

arrancaram as plantas para, então, iniciar a bateção com batedeira acoplada 

ao trator. 

O fato das plantas terem sido arrancadas em um período chuvoso, a 

doença da Murcha de Fussarium e a mato competição fizeram com que a 

produtividade das lavouras de feijão fosse prejudicada, sendo aproveitados 840 

volumes de sementes beneficiadas de feijão, estimando-se 37.800 kg de 

sementes. 

Após o arranque das plantas, essas foram colocadas em “montes”, que 

ficaram nas áreas agrícolas até serem beneficiados pela batedeira de feijão. 

Algumas famílias indígenas dispõem de lonas, que são utilizadas para cobrir os 

montes, caso chova até o momento da bateção. Porém, não são todas famílias 

que tem este material. Além do mais, se o período chuvoso for longo, mesmo 

que as plantas de feijão estejam cobertas por lona, acabam deteriorando, não 

havendo condição para o aproveitamento das sementes. 

Além do mais, a Murcha de Fussarium provocou perda nas lavouras, 

fazendo com que as plantas afetadas apresentassem um amarelecimento em 

suas folhas. As folhas amarelas murcharam, secaram e caíram, o que 

contribuiu para que as vagens não desenvolvessem (Figura 18). A fim de 

controlar essa doença em plantios futuros, as famílias foram alertadas sobre a 

importância da realização da rotação de culturas. 



 
Figura 18. Murcha de Fusarium provocando seca e queda progressiva das folhas das plantas de 
feijão. 

 

Para comprovar efetivamente que a doença estabelecida na cultura de 

feijão foi causada pelo fungo Fusarium oxysporum phaseoli (Murcha de 

Fussarium) foi realizada, no laboratório de fitopatologia da Universidade 

Estadual de Londrina (UEL), uma análise fitopatológica que comprovou a 

existência do fungo (Figuras 19 e 20). 



 
Figura 19. Desenvolvimento do Fusarium oxysporum f.sp. phaseoli nas raízes das plantas de feijão 
(A). Observação do Fusarium oxysporum f.sp. phaseoli na tela do computador (B). 



 
Figura 20. Laudo sobre a existência do Fusarium oxysporum f.sp. phaseoli em algumas plantas de 
feijão cultivadas na T.I Apucaraninha, na safra agrícola 2016/2017. 

 

 



Outro problema que contribuiu com a queda de produtividade foi a mato 

competição. Em algumas áreas coletivas os indígenas não conseguiram 

controlar as plantas daninhas, devido à falta de mão-de-obra. Nas áreas 

familiares, o fato de algumas famílias se deslocarem para as cidades para 

venderem cestarias ou para outras necessidades, fez com que estas não 

capinassem suas áreas, prejudicando a produtividade.  

Em relação ao cultivo de feijão “no tarde”, o plantio ocorreu em abril de 

2017, onde foram semeadas áreas familiares na aldeia Sede e duas áreas 

coletivas, na aldeia Água Branca. As lavouras foram manejadas 

periodicamente, havendo a necessidade de duas aplicações de calda 

bordalesa como fungicida orgânico para controle da mancha angular. Foi 

aplicada a quantidade de 0,5 kg de calda bordalesa em 400 litros de água por 

alqueire. Essa doença é causada por Phaeoisariopsis griseola. Dentre as 

estratégias de controle estão pulverizações de produtos que controle o fungo, 

práticas culturais e resistência genética das plantas cultivadas.  

Quando as plantas atingiram estádio de maturação, foram arrancadas 

para realizar a bateção (Figura 21). Diferentemente do momento da colheita do 

feijão plantado “no cedo”, o feijão plantado “no tarde” foi arrancado em um 

período seco, o que contribuiu para que não houvesse perda por excesso de 

umidade nos montes de plantas arrancadas. Além do mais, a Murcha de 

Fusarium e a mato competição não foram tão severas como no plantio “no 

cedo”. Sendo assim, a produção foi maior no plantio “no tarde”. 



 
Figura 21. Bateção de feijão. 

 

• Milho 

 

O plantio de milho nas duas épocas totalizou 8,42 alqueires. “No cedo”, 

iniciou-se em outubro de 2016 em áreas familiares na aldeia sede. A 

semeadura foi realizada com plantadeira PST 2 Super Tatu acoplada em um 

trator Massey Ferguson 292.  Planejou-se um estande de 133.100 plantas por 

alqueire. Antes da semeadura as sementes foram inoculadas com Azospirillum 

brasiliensis, aplicando 300 ml do inoculante para 55 kg de sementes. A 

adubação de base consistiu de 1.000 kg de adubo orgânico peletizado por 

alqueire, na linha de plantio. Após o término do plantio as lavouras foram 

monitoradas periodicamente.  

Quando as plantas estavam nos estádios de desenvolvimento V2, V4 e 

R1 houve a necessidade da aplicação, via foliar, de Bacillus thurigiensis (Dipel) 

para o controle da lagarta-do-cartucho (Spodoptera frugiperda). Foi aplicado 

1,2 kg de Dipel em 400 litros de água por alqueire. De acordo com Cruz (1995) 



a lagarta-do-cartucho é umas das principais pragas das plantas de milho, 

alimenta-se em todas as fases de crescimento da cultura, podendo causar 

perdas significativas de produção, caso não for controlada. 

No cultivo de milho “no tarde” as lavouras foram semeadas em fevereiro 

de 2017. O plantio ocorreu em uma área coletiva na aldeia Barreiro, e em áreas 

familiares, na aldeia Sede.  

Os maquinários para a semeadura, a inoculação das sementes e a 

adubação de base foram os mesmos realizados no plantio de milho “no cedo”. 

Após o plantio, as lavouras foram manejadas e não houve a necessidade da 

aplicação de produto fitossanitário. 

Em ambas as épocas a produtividade do milho não pode ser 

acompanhada, pois a colheita foi realizada de forma escalonada, de acordo 

com as necessidades de cada família. Por exemplo, alguns colhem milho verde 

para utilizar na culinária, outros esperaram secar para dar de alimento para 

criações de aves e suínos e, também, para guardar sementes para plantios 

futuros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3 
 

 

- Aldeia Sede: (café - área familiar) 

 

Previamente ao plantio das 1.383 mudas de café, na aldeia Sede, as 

áreas foram preparadas de acordo com as recomendações agronômicas 

somadas aos conhecimentos e técnicas de manejo de cada família indígena, 

ou seja, o preparo, adubação do solo e os espaçamentos diferiram entre uma 

área agrícola e outra. 

Algumas áreas como, por exemplo, do Sr. João Piraí, do Sr. Elias 

Pereira, Sr. Tapixi e Sr. Milton foram abertos sulcos de plantio com a utilização 

do micro trator (Figura 22).  

 

 
Figura 22. Utilização do micro trator para abertura de sulcos de plantio. 

 



Em seguida, os sulcos foram adubados, fechados com a utilização de 

enxada, e, então, foi realizado o plantio (Figura 23). 

 

 
Figura 23. Plantio de mudas de café no quintal do Sr. João Piraí. 

 

Nas outras áreas as famílias preferiram abrir covas com a enxada, 

adubaram e plantaram as mudas. 

O plantio ocorreu predominantemente nos quintas e nas áreas de paiol 

das famílias. No entanto, os agricultores Elias Pereira e Gilda Kuitá plantaram 

as mudas entre as plantas de milho que estavam situadas nas áreas de lavoura 

anual (Figura 24). De acordo com eles, as plantas de milho protegem as mudas 

de uma possível geada no inverno, além de facilitar o manejo de plantas 

daninhas, pois quando capinam as plantas de milho, as plantas de café 

também são capinadas.  

 



 
Figura 24. Mudas de café plantadas entre as linhas de plantio de milho. 

  

 

No SAF do colégio estadual indígena Benedito Rokag a equipe do PBA 

efetivou o plantio das mudas. Foram abertas covas, com espaçamento de 

1,00m entre elas, estas foram adubas, e então, realizou-se o plantio de 59 

mudas de café. 

 

 

- Aldeia Água Branca: (café – áreas coletivas) 

 

Antes da realização do plantio coletivo das mudas de café, as duas 

áreas de plantio foram preparadas de acordo com as recomendações 

agronômicas. Primeiramente foi feita a calagem; seguida da incorporação do 

calcário; abertura de sulcos de plantio, com espaçamento de três metros entre 

os sulcos; adubação e fechamento dos sulcos (Figura 25); semeadura do 



adubo verde (feijão-guandu e feijão-de-porco) nas laterais dos sulcos (Figura 

26); e então, plantio das mudas de café. 

 

 
Figura 25. Abertura de sulcos de plantio (A), adubação dos sulcos de plantio (B) e fechamento dos 
sulcos de plantio (C). 

 

 
Figura 26. Semeadura de adubo verde, feijão-guandu e feijão-de-porco, nas laterais dos sulcos de 
plantio. 



Após a germinação e o estabelecimento do adubo verde, que foi 

semeado para servir de barreira contra uma possível geada, e auxiliar na 

adubação das mudas, a comunidade da aldeia Água Branca fez mutirão para 

realizar o plantio das mudas de café (Figura 27).  

 

 
Figura 27. Plantio de mudas de café na aldeia Água Branca. 

 

Nas áreas 1 e 2 foram plantadas 472 mudas de café cv. IPR 107 e 900 

mudas de café IPR 98, respectivamente. Para decisão do espaçamento entre 

mudas, levaram-se em consideração os manejos agronômicos que as mudas 

receberiam, características das cultivares e o interesse de plantio consorciado 

com outras culturas como a banana e a pupunha, por exemplo. Sendo assim, 

sempre no primeiro e segundo sulco de plantio o espaçamento entre mudas 

era de 1,50 m, e no terceiro 2,00 m, e assim sucessivamente. Com isso, 

quando fossem inseridas novas culturas nessas áreas, o plantio ocorreria 



sempre no terceiro sulco, devido ao maior espaçamento entre mudas nessas 

linhas de plantio. 

Em relação ao manejo das mudas, nas duas áreas coletivas, a 

comunidade capinou uma vez as plantas daninhas e fez uma poda no feijão 

guandu para jogar como adubo verde sobre as mudas de café nos primeiros 

meses após o plantio das mudas.  

 

- Aldeia Barreiro: (café – área coletiva) 

 

A área em que foi realizado o plantio das mudas de café era uma área 

de pastagem. Sendo assim, a fim de preparar a área para o bom 

desenvolvimento das mudas, foi realizada calagem, seguida da incorporação 

do calcário e abertura dos sulcos de plantio, que distanciaram 3,0 m entre si. 

Após estas etapas, os sulcos foram adubados e fechados, para, então, iniciar o 

plantio (Figura 28). Previamente ao plantio das mudas, foi semeado adubo 

verde (feijão-guandu e feijão-de-porco) nas laterais dos sulcos de plantio. O 

plantio foi iniciado dois meses após a semeadura do adubo verde. 

 

 
Figura 28. Plantio de mudas de café na aldeia Barreiro. 

 

Ao todo foram plantadas 585 mudas, sendo 515 mudas da cultivar IPR 

107 e 70 mudas da cultivar IPR 98. Nos primeiros e segundos sulcos de plantio 

as mudas tiveram espaçamento de 1,20 m entre elas. Nos terceiros sulcos o 

espaçamento foi de 1,60 m. Essa diferença no espaçamento se deve ao 



interesse dos indígenas em realizar plantios futuros em consorciações com 

outras culturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 4 

 

A semeadura do palmito juçara foi realizada em cinco diferentes áreas 

da T.I Apucaraninha, totalizando 7,4 alqueires (Figura 29). A equipe técnica do 

PBA, juntamente com os indígenas, mensurou e demarcou essas áreas, com 

GPS. Apesar de todas as áreas semeadas terem sido mensuradas com GPS, a 

área denominada de área do Galdino II foi mensurada com trena, além do 

GPS. A mensuração com trena ocorreu, pois é a maneira que os indígenas 

usualmente fazem quando querem mensurar uma determinada área. 

Geralmente eles utilizam corda, porém, utilizamos a trena. 

 
Figura 29. Distribuição dos sites definitivos de semeadura de palmito no ano de 2017, na Terra 
Indígena Apucaraninha (limites em vermelho), Tamarana, PR. Fonte: Fonte: Google Earth™ Mapping 
Service. 

                                              
Site 1: Água do Boeiro – 3,07 alqueires;  

Site 2: Galdino I – 0,64 alqueire; 

Site 3: Galdino II – 0,57 alqueire;  

Site 4: Aldeia Água Branca – 1,77 alqueires;  

Site 5: Aldeia Barreiro – 1,35 alqueires. 



Como método de reintrodução da espécie foi prevista a semeadura a 

lanço em cinco etapas, sendo uma a cada ano, de forma a reconstituir a 

população de palmito juçara, com estrutura disetânea e com capacidade de 

auto-regeneração, possibilitando, futuramente, até mesmo o manejo de 

rendimento sustentado. Foi adquirido 197 kg de sementes despolpadas de E. 

edulis, coletadas em fragmentos existentes na Bacia do rio Tibagi. A coleta das 

sementes foi realizada no mês de abril, a fim de garantir a obtenção de 

sementes frescas que não tivessem sido submetidas a procedimentos de 

estocagem (Figura 30). 

 
Figura 30. Sementes de palmito juçara utilizadas para semeadura.                                                 

 

A equipe administrativa responsável pelo PBA-CI contratou uma 

empresa, que se responsabilizou pelas atividades de coleta, beneficiamento, 

análise da porcentagem de germinação e preparo das sementes, além do 

plantio parcial em campo. Previamente à realização das atividades, 

recomendou-se que os trabalhadores da empresa contratada recebessem 

treinamento visando a explicitar normas e comportamentos adequados às 

condições da Terra Indígena. 



O plantio foi concluído com a semeadura realizada apenas pelos 

indígenas e equipe do PBA (Figura 31). 

 
Figura 31. Flávio Marcolino, indígena integrante da equipe do PBA, efetuando a semeadura do 
palmito juçara. 

 

Antes do plantio, as sementes foram submetidas à imersão em água fria 

por 48 horas. Após este período ocorreu o lançamento das sementes nas áreas 

previamente demarcadas.  

A semeadura foi a lanço de forma a garantir a dispersão da semente em 

uma densidade de uma semente.m-2 (equivalente a 10.000 sementes.ha-1), em 

áreas sem nenhuma atividade de preparo.  

Considerando os aspectos fenológicos da espécie alvo, as atividades de 

obtenção de sementes e plantio foram realizadas entre os meses abril e julho 

de 2017. 
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