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SAFRA 2016/2017
Coleta de Amostra de Solo
O início das atividades da safra 2016/2017 iniciou–se com a
coleta de amostra de solo da área agrícola para realizar a análise
química de fertilidade (foto 1 e 2). A partir da interpretação dos
resultados apresentados na análise a equipe técnica iniciou os
cálculos quantitativos para a adubação orgânica e aplicação de
corretivos para o plantio de feijão.

Foto 1: Coleta de Solo

Foto 2: Amostra de solo para análise

Recebimento de Insumos
A equipe de contratados indígenas do PBA – CI e o técnico da
área agronômica acompanhou o recebimento de insumos. A equipe
indígena ficou responsável por organizar e disponibilizar locais
adequados para o armazenamento dos insumos. Para facilitar as
operações agrícolas, o pó de rocha foi depositado na própria área
agrícola local do plantio de feijão (foto 3) e as sementes, adubo
orgânico e os demais produtos fitossanitários foram armazenados
no barracão de insumos (foto 4).

Foto 3: Recebimento de pó de basalto – depositado na área agrícola

Foto 4: Adubo orgânico armazenado no barracão de insumos

Manutenção de rotina de maquinário e implementos agrícolas
Para início às atividades agrícolas da safra 2016/2017 foi
realizado a manutenção e regulagem do maquinário, plantadeira
demais implementos agrícolas (grade aradora, grade niveladora,
distribuidor de corretivos, concha traseira, carretas)(Fotos 5 e 6)
As manutenções de rotina para as operações agrícolas são
realizadas pela equipe indígena do PBA – CI. São atividades
essenciais e importante para um bom funcionamento do maquinário
e implementos agrícolas.

Foto 5: Manutenção Distribuidor de fertilizante

Foto 6: Manutenção de plantadeira

Plantio de Feijão – Safra 2016/2017
A área total agrícola de plantio de feijão é de 4 alqueires,
sendo 2 alqueires programado para o plantio no período entre
setembro a dezembro (períodos das chuvas) e 2 alqueires a partir
de fevereiro a março (períodos da seca).
As atividades operacionais agrícolas para o preparo de solo
iniciaram na segunda quinzena de agosto de 2016 com a aplicação
do corretivo, pó de basalto (Foto 7).
Na primeira quinzena de setembro de 2016 foi feito a
incorporação do fertilizante com a operação de aração e com a
mesma operação agrícola realizou o controle mecânico de plantas
daninhas.
Em razão das atividades internas da aldeia no período de
outubro e novembro de 2016 para priorizar a organização e os
preparativos para Mostra Cultural realizado na TI na segunda
quinzena de novembro de 2016, foi interrompido as atividades
agrícolas.
O nivelamento da área para dar condições adequadas do solo
para o inicio do plantio foi realizado no final da segunda quinzena
de novembro de 2016. E o plantio ocorreu na primeira quinzena de

dezembro de 2016. A semeadura do feijão foi a cultivar Campos
Gerais.
Após plantio observou-se um boa germinação das sementes,
boa emergência das plantas e um bom desenvolvimento vegetativo
e reprodutivo. Foi realizado periodicamente o monitoramento para o
controle fitossanitário.
O controle do mato nas entrelinhas foi realizado com a capina
manual (enxadas), as lideranças organizaram mutirões para a
atividade. Mas o excesso de chuva dificultou o controle do mato.
A cultura de feijão não teve produtividade estimada, mas
famílias da comunidade se prontificaram em realizar a colheita para
autoconsumo (Foto 8).

Foto 7: Aplicação de pó de basalto

Foto 8: Colheita – Família sr. Benedito Matias

A segunda etapa de plantio de feijão iniciou-se na primeira
quinzena de março de 2017.
Devido às dificuldades ocorridas na primeira etapa com
relação ao manejo da capina manual realizada por mutirão, às
lideranças da TI decidiram distribuir as sementes de feijão para as
famílias, se comprometendo em realizar as operações de preparo de
solo (aração e nivelamento) e o plantio, nas áreas agrícolas
solicitadas por estas famílias, denominadas áreas familiares.
Portanto, não foi realizado o plantio em área coletiva.
Todo o manejo de doenças e pragas, controle de mato
realizado nas áreas familiares foi de acordo com as técnicas do
sistema produção orgânica (Fotos 9 e 10).

Foto 9 e 10: Controle de mato – área familiar do Sr. Nilson Norato

Outras Atividades do Subprograma de Agricultura

Piscicultura
Em continuidade ao
acompanhamento
no
manejo
(alimentação, controle de qualidade de água e biometria) dos peixes
(pacus e tilápias) nos tanques da piscicultura da TI Laranjinha
realizado em abril/2016 com total de 15.500 juvenis, sendo 14.000
de tilápias e 1.500 de pacus.
A quantidade de ração e os tipos de ração (teor de proteína
32% e 28%) fornecida aos peixes foi de acordo com estágio de
crescimento que definida de acordo com a biometria (crescimento e
engorda).
A alimentação, o controle de plantas aquáticas no espelho
d`agua nos viveiros (Foto 11), o manejo de limpeza do canal de
captação de água foi um trabalho realizado pelos contratados
indígenas (Fotos 12 e 13). Foram trabalhos de suma importância
para o andamento bom resultado da atividade.
A disseminação das plantas aquáticas pode ocorrer
competição por nutrientes e oxigênio com os peixes, a limpeza
canal de captação de água é de grande importância em razão
água captada para os viveiros serem provenientes por gravidade
Ribeirão da Onça.

Foto 11: Controle de plantas aquáticas no espelho d`agua dos viveiros
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Fotos12 e 13 : Controle da entrada de água e limpeza do canal de captação de água

A despesca nos viveiros de tanques foi realizada através de
mutirão organizada pelas lideranças juntamente com as famílias da
comunidade (Foto 13). A produção foi partilhada com as famílias. O
detalhamento está descrita em anexo.

Foto 13: Despesca realizada pela comunidade da TI Laranjinha

Estufas
As estruturas das duas estufas de 1.000 m² já estão
finalizadas. Houve um atraso devido aos encaminhamentos
burocráticos para a ligação da energia elétrica.
Após o PBA – CI instalar o padrão de energia, e concluir a
instalação de toda a estrutura da rede (cabos e postes), houve a
comunicação da empresa fornecedora de energia que haveria a
necessidade de mudanças em alguns acessórios da rede instalada,
devido ser o novo procedimento de segurança.
Em razão desta solicitação houve a necessidade de
encaminhar procedimentos burocráticos para realizar estas
alterações.
Através de trocas de experiências dos indígenas e produtores
de cultivo protegido (estufas) da região local, foi apresentado a
equipe técnica um novo manejo de condução de cultivo e foi
verificado pelo técnico do PBA-CI que este método facilitaria o
trabalho operacional de condução das hortaliças.
Atendendo a solicitação das lideranças da TI, o PBA-CI se
prontificou a realizar as modificações e adquirir novos materiais para
a nova estrutura do manejo de condução das culturas a serem
cultivadas na estufa.
Toda a estrutura externa (rede de energia elétrica,
captação e reservatório de água), e interna (sistema de irrigação e
estrutura de condução para o manejo) para o funcionamento da
estufa estão finalizadas (Fotos 14,15,16 e 17). Foram realizados o
preparo de solo (Fotos 18 e 19), e a semeadura das sementes de
tomate em bandejas, que estão em processo da formação das
mudas. O procedimento seguinte será o transplante das mudas aos
canteiros.

Foto 14: Reservatório de água

Foto 16: Montagem da nova estrutura

Foto 18: preparo de solo (canteiros)

Foto 15: Condução do sistema de irrigação

Foto 17: Instalação da estrutura

Foto 19: Adubação

Manutenção e Regulagem de Maquinários e Implementos
Agrícolas
Para o início das atividades da safra são realizadas as
manutenções e regulagem dos implementos agrícolas, como a troca
de óleo de motor, de transmissão, filtros e reposição de peças de
acordo com o desgaste natural de uso (Foto 20). Após as
manutenções, as orientações da equipe técnica é a realização de
procedimentos de rotina antes do uso do maquinário e
implementos.
Houveram durante o período das atividades agrícolas,
manutenções específica do trator MF 4283. Por motivos de desgaste
de peças e acessórios foram realizadas substituição do tanque de
combustível, manutenções no sistema de embreagem, ajuste do
eixo do cardan do trator MF 4283.(fotos 21,22 e 23).

Foto 20: Manutenção (lubrificantes)

Foto 21: Substituição de tanque de combustível

Foto 22: Manutenção sistema de embreagem

Foto 23: Manutenção - Eixo cardan

Conforme acordado em RCGL, as lideranças da TI solicitaram
a manutenção do trator Valmet 88 (ATA RCGL – 02/12/2016). O
revisão do maquinário foi referente a caixa de câmbio e vazamentos
de óleos do motor.

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO EM ATIVIDADES
AGRÍCOLAS
Em RCGL (ATA – 18/05/2017) na TI Laranjinha foi solicitado
pelas lideranças a aquisição de equipamentos para uso em
atividades agrícolas. Atendendo esta solicitação o PBA – CI realizou
a compra dos equipamentos (Foto 24).

Foto 24: Engraxadeira para manutenção de implementos e maquinários

Participação nas Feiras de Sementes e Intercâmbio Cultural
e Troca de Experiências

No período entre 05/08 a 07/08/2016 a Terra Indígena
Laranjinha participou da 14° Feira Regional de Sementes Crioulas e
da Agrobiodiversidade (foto 25) e ente os dias 15/11 a 18/11/2016
participaram da viagem de Intercâmbio Cultural e Troca de
Experiência em propriedade agrícola de Produção no Sistema
Agroecológica Palmeira – PR . E no período 12/08 a 13/08/2016 da
4° Feira de Sementes Crioulas Indígenas Ymau e Mudas Nativas na
Terra Indígena Pinhalzinho em Tomazina – PR (Foto 26). O
detalhamento da participação dos eventos está descrita em anexo.

Foto 24: Feira de Sementes em Palmeira – PR

Foto 26:Feira de Sementes na TI Pinhalzinho

OFICINA DE MELIPONICULTURA
A participação da TI Laranjinha na primeira oficina de
meliponicultura realizada em propriedade rural no município de
Cambé – PR.

Tiveram a oportunidade de expor sua relação e
conhecimentos tradicionais (ecológicos, medicinais e espirituais)
com as espécies de abelha sem ferrão. Relembraram as espécies
nativas, como as Jataí, Bora, Tubuna, Mandaguari, Mandaçaia e
demais abelhas conhecidas popularmente. Conheceram formas de
manejo para criação, as diferenças das características de cada
espécie, diferentes espécies de plantas com importância para a
atividade de polinização de cada espécie de abelha (fotos 27 e 28) .
A continuidade das oficinas a construção metodológica está
sendo construída pela equipe do PBA-CI juntamente com indígenas
nas TI’s. O detalhamento desta oficina está descrita em anexo.

Fotos 27 e 28: Apresentação de diferentes espécies de abelha sem ferrão

Oficina de Meliponicultura – Troca de experiência com
criador indígena da Terra Indígena São Jerônimo .
Os participantes indígenas da Terra Indígena Laranjinha
participaram de visita para troca de experiência, na criação de
abelhas sem ferrão do criador indígena, Claudinei Vargas, da Terra
Indígena São Jerônimo.
Conheceram a forma e o manejo de captura do enxame das
abelhas, tipos de caixas para a criação e os locais onde encontrar os
ninhos nas matas. Observaram a criação de abelhas sem ferrão das
espécies Jataí, Mirim e Tubuna.

Foi relatado pelo criador, a importância da diversidade
diferentes espécies de plantas na mata, em razão da formação
ninhos das abelhas durante a enxameação e da atividade
polinização realizadas pelas abelhas (Fotos 29 e 30).
detalhamento desta oficina está descrita em anexo.
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Fotos 29 e 30: Manejo e local de criação das abelhas sem ferrão

Informações Técnicas - SAFRA AGRÍCOLA 2016/2017

As atividades operacionais agrícolas referentes à safra iniciou
com a coleta da amostra de solo para análise química de fertilidade
da área agrícola onde será realizado o cultivo. A partir das
informações do resultado da análise, a equipe técnica elaborou os
cálculos quantitativos de adubação orgânica, aplicação de calcário
(calagem) e demais fertilizantes.
O resultado da análise de solo demonstrou que não havia a
necessidade de calagem. Apresentou alto teor de Ca (11,05 cmolc /
dmᶾ), alto teor de Mg (2,33 cmolc / dmᶾ) e alta saturação de base
V% (79,57 %). Em função do bom nível de fertilidade de Cálcio e
Saturação de Base não foi recomendado a aplicação de calcário.

Plantio de feijão:
O plantio de feijão foi realizado no período de dezembro/2016,
com a semeadura de feijão cultivar Campos Gerais, com
espaçamento de 0.45 m entrelinhas com 13 plantas por metro
linear, as sementes foram inoculadas com Rhizobium tropici, com
adubação orgânica peletizado em linha na quantidade de 1.000 kg/
alqueire.
A área total agrícola de plantio de feijão é de 4 alqueires,
sendo 2 alqueires programado para o plantio no período entre
setembro a dezembro (períodos das chuvas) e 2 alqueires a partir
março (períodos da seca).
Apresentou um boa germinação das sementes, boa
emergência das plantas e um bom desenvolvimento vegetativo.
(Foto 31)
Durante o ciclo da cultura apresentou baixa incidência de
ataques de pragas. A principal foi a vaquinha ou brasileirinho
(Diabrotica speciosa) que atacou nos primeiros 20 dias após a
emergência, causando danos nas folhas e no broto apical. O
controle foi realizado o a aplicação de óleo de neem com a dosagem
de 7 litros / alqueire na calda de pulverizador de 600 litros.
A incidência de doenças não foi tão significativa, pois a cultivar
apresenta resistência para as principais doenças do feijoeiro como a
ferrugem, oídio, vírus do mosaico comum e moderadamente
resistente a antracnose, murcha do fusarium, crestamento
bacteriano comum e murcha de curtobacterium.
O principal problema foi o controle de plantas daninhas. As
lideranças organizaram o mutirão para realizar a capina nas
entrelinhas (Foto 32), mas devido a ocorrência de excesso de
chuvas, impossibilitou o controle (Foto 33). Ocorreu alta
precipitação de chuvas no mês de janeiro de 2017,
aproximadamente 260 mm e 100 mm no mês de fevereiro de 2017.
(Agrometereologia / IAPAR – região de Londrina).

Tendo sido a produtividade abaixo do esperado, a produção
não atendeu a todas as famílias, mas algumas que participaram do
mutirão da capina se dispuseram a realizar a colheita para o auto
consumo (Foto 34)

Foto 31: Bom desenvolvimento da cultura

Foto 33: Mato na cultura de feijão

Foto 32: Mutirão: Capina manual

Foto 34: Colheita do feijão

A segunda etapa do plantio foi realizado nas áreas agrícolas
denominadas áreas familiares.
As lideranças da TI se comprometeram em distribuir as
sementes de feijão e realizar todo o processo de preparo de solo
(aração e nivelamento) e o plantio nas áreas agrícolas familiares
(Foto 35), se o entendimento das técnicas do manejo para o

controle fitossanitário fossem de acordo com o sistema de produção
orgânica.
Neste período, as temperaturas foram mais amenas, o que
favoreceu a diminuição da incidência de doenças e ataques de
pragas proporcionando um bom desenvolvimento da cultura.

Foto 35: plantio de feijão em área familiar

II b -Subprograma de Beneficiamento de Produtos,
Certificação orgânica e Criação de Marcas Indígenas
Não houve atividades previstas para o período.

IV - Programa de Recuperação de Áreas Degradadas e
Proteção de Nascentes.
Não houve atividades para o período

