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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). 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 e milho.

Foto 1: Coleta de Solo

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. As sementes, adubos orgânicos
peletizado e demais insumos ficaram armazenados no barracão
onde foram acondicionados sobre paletes sem o contato com direto
com o piso e evitar problemas com a umidade (Foto 2). Para
facilitar as operações agrícolas, o calcário e o pó de rocha foram

depositados em pátios próximos às áreas agrícolas, locais de plantio
de milho e feijão.

Foto 2: Sementes de feijão e 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
realizada a manutenção e regulagem do maquinário, plantadeira
demais implementos agrícolas (grade aradora, grade niveladora,
distribuidor de corretivos). (Foto 3).
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 3: Manutenção e revisão da grade niveladora e plantadeira

Safra 2016/2017
A área total agrícola de plantio de milho é de 9,68 alqueires,
sendo 6,06 alqueires o plantio de milho, 3,07 alqueires plantio de
feijão e 0,55 alqueire para o plantio de arroz.

Plantio de Milho
As atividades operacionais agrícolas para o preparo de solo
iniciaram na segunda quinzena de agosto de 2016 com a aplicação
de corretivos, calcário e pó de basalto (Foto 4).
Devido à ocorrência de chuvas no final do mês de agosto e
início de setembro, a aplicação de corretivos se estendeu para a
primeira quinzena de setembro e em seguida foi feita a
incorporação do fertilizante com a operação de aração e com a
mesma operação agrícola realizou-se o controle mecânico de
plantas daninhas. Na sequência foi realizada a operação de
nivelamento das áreas agrícolas (Foto 5).

Foto 4: Aplicação de corretivos

Foto 5: Preparo de solo (grade aradora)

O início do plantio ocorreu na primeira quinzena de outubro de
2016. A semeadura do milho foi a variedade cultivar IPR 164
(Foto:6).
Após a semeadura, o monitoramento das áreas agrícolas foi
feito periodicamente, acompanhando desde a germinação das
sementes, emergências das plantas, as fases do desenvolvimento da
cultura (vegetativo e reprodutivo), manejo de controle de mato e
pulverizações de insumos para o controle de doenças e pragas pelo
método de manejo orgânico.
A realização das atividades em campo é realizada pelo técnico,
pela equipe de contratados indígenas do PBA – CI e por um
representante da família responsável pela área agrícola.
As famílias da comunidade realizaram colheita de milho verde
para autoconsumo, e colheita de milho seco para alimentação de
animais (gado de corte e leite) e aves (galinhas caipiras).

Fotos 6: Plantio nas áreas agrícolas Cinzas e Meio

Plantio de Feijão
O preparo de solo de aração e nivelamento das áreas agrícolas
para o plantio de feijão iniciou na segunda quinzena de novembro.

Fotos 7: Preparo de solo e plantio (acompanhamento da coordenação indígena)

Todas as atividades de monitoramento periódico mencionadas
para a cultura de milho, são realizadas para a cultura de feijão.

A produção foi destinada para o autoconsumo das famílias e o
excedente foi comercializada em pequenas empresas beneficiadora
da região.

Plantio de Arroz
O plantio de arroz foi realizado na segunda quinzena de
outubro de 2016. A área de plantio foi em área familiar (Foto 8 e 9).
O plantio foi realizado em área familiar no Núcleo Sede, de
acordo com o conhecimento e experiência das famílias.
As famílias realizaram a colheita. Parte da produção é para o
autoconsumo e parte para sementes para o plantio da safra
seguinte.

Foto 8: Plantio

Foto 9: 96 dias após a emergência

O detalhamento dos cultivos da safra está em Informações Técnicas
– Safra 2016/2017

Áreas de cultivos diversificados:

O sistema de cultivo diversificado foi realizado em áreas
familiares. O método de implantação das culturas seguiu conforme o
conhecimento indígena. Na área familiar do cacique, sr. Sebastião
Alves, várias culturas foram plantadas simultaneamente.
Nesta área ocorreu o plantio de bananas e, nas entrelinhas, o
cultivo de feijão, milho, arroz, mandioca, abóbora, pepino, quiabo e
porungas (Fotos 10).
A produção foi destinada a autoconsumo familiar e distribuição
para as famílias da comunidade.

Fotos 10: Diversificação de culturas: banana, mandioca, arroz, milho e quiabo - área: Sr.
Sebastião Alves).

Este método de trabalho motivou outras famílias a adotarem a
diversificação de plantios (Fotos 11).

Fotos 11: Diversificação de culturas: mandioca, batata doce, gergelim, feijão de corda e banana
– área familiar: Sr. Reginaldo Alves.

Café
A implantação desta cultura não estava prevista no PBA-CI.
Foi solicitada através da substituição de parte do plantio da cultura
anual de milho e feijão, por mudas de café. Esta solicitação foi a
partir do CGL da TI.
Por se tratar de uma cultura permanente, possibilita que a
atividade seja conduzida pela família por um longo período e que
ocorra também a continuidade da diversificação de culturas na área
familiar.
As mudas de café disponibilizadas para a implantação são as
variedades IPR 98 e IPR 107. São cultivares recomendadas para o
sistema de cultivo de manejo orgânico. São resistentes,
principalmente à ferrugem, umas das principais doenças no cultivo
do café.

Outras Atividades do Subprograma de Agricultura

Manutenção e Regulagem de Maquinários e Implementos
Agrícolas
Para o início das atividades da safra foram realizadas as
manutenções e regulagem de maquinários e 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. Após
as manutenções, as orientações da equipe técnica foi a realização
de procedimentos de rotina antes do uso do maquinário e
implementos (Fotos 12 e 13).
Houve, durante o período das atividades agrícolas,
manutenções específicas do trator MF 4283. Por motivos de
desgaste de peças e acessórios, foram realizadas manutenções no
sistema elétrico (partida do trator) e vazamento de óleo do motor
(Fotos 14 e 15). Para a manutenção do vazamento de óleo do motor
foi necessário que o maquinário fosse transportado à oficina para
avaliação detalhada do problema.

Foto 12: Manutenção de 500 horas

Foto13: Substituição pinos e porcas

Foto 14: Manutenção sistema elétrico

Foto 15: Vazamento de óleo do motor

Participação nas Feiras de Sementes e Intercâmbio Cultural
e Troca de Experiências
No período entre 05/08 a 07/08/2016 a Terra Indígena
Pinhalzinho participou da 14° Feira Regional de Sementes Crioulas e
da Agrobiodiversidade e da viagem de Intercâmbio Cultural e Troca
de Experiência em propriedade agrícola de Produção no Sistema
Agroecológica em Palmeira – PR (Fotos 16). A comunidade também
organizou e realizou 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 17).
No período de 15/03 a 17/03/2017 a aldeia Pinhalzinho participou
em Mandirituba – PR da reunião da RESA (Redes Sementes da
Agroecologia) onde estiveram presentes instituições que atuam no
trabalho da agricultura familiar e agroecologia. Conheceram o
trabalho e estrutura da Casa das Sementes que tem como objetivo a
conservação e multiplicação das sementes crioulas e mudas diversas
(Fotos 18,19, 20 e 21). O detalhamento da participação dos eventos
está descrita em anexo..

Foto 16: Feira de Sementes em Palmeira – PR Foto 17: Feira de Sementes na TI Pinhalzinho

Fotos 18 e 19: Intercâmbio Cultural e Troca de Experiências em propriedades de produção no
Sistema Agroecológico

Fotos 20 e 21: Reunião da RESA e Casa das Sementes em Mandirituba - PR

SISTEMA AGROFLORESTAL (SAF)
As atividades do SAF na área da escola da Terra Indígena vem
sendo realizadas com a iniciativa e participação dos alunos,
professores, direção e coordenação indígena. A equipe técnica e os
contratados indígenas do PBA -CI ficam no apoio para atenderem a
demanda de solicitações referente às mudas diversas, sementes de
adubação verde e, quando solicitado, prestar orientações técnicas.
A proposta metodológica de construção do conhecimento
utilizado pelo PBA-CI e pela escola no trabalho com SAFs permite o
diálogo dos conhecimentos tradicionais e acadêmicos. Desta forma,
o conhecimento e a experiência dos indígenas, principalmente os
mais velhos, tem uma grande importância e é resgatada e
valorizada. Os intercâmbios a experiências de outros agricultores e
comunidades

apresentam

grande

potencial

no

processo

de

formação.
Desta forma, foi construído o intercâmbio à Cooperafloresta
em Barra do Turvo, realizado no início de julho. A escola maneja
um sistema agroflorestal desenvolvendo atividades semanais com os
alunos nesta área. O sistema foi implantado em forma de aléias
(alley cropping), sendo que cada canteiro (ou aléia) é manejado por
um grupo de alunos da escola sob orientação dos professores (fotos
22 e 23).

Fotos 22 e 23: Plantio de mudas diversas e com proteção de cobertura morta

OFICINA DE MELIPONICULTURA
A TI Pinhalzinho participou da 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 24 e 25).
A continuidade das oficinas e a metodologia de trabalho estão
sendo construídas pela equipe do PBA-CI juntamente com indígenas
nas TI’s. O detalhamento desta oficina está descrita em anexo.

Fotos 24 e 25: 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 Pinhalzinho
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 relatada 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 26 e 27).
detalhamento está descrita em anexo.
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Fotos 26 e 27: Manejo e local de criação das abelhas sem ferrão

DIVISÓRIA DO BARRACÃO DE INSUMOS
A construção da divisória do barracão de insumos teve como
finalidade a melhoria na organização do armazenamento de
sementes, adubos e demais insumos da safra, equipamentos e
materiais da Terra Indígena (fotos 28 e 29).

Fotos 28 e 29: divisória do barracão

Informações Técnicas - Safra 2016/2017

A safra 2016/2017 iniciou com a coleta de solo para análise
química de fertilidade. A partir das informações apresentados no
resultado da análise a equipe técnica elaborou os cálculos
quantitavos de adubação orgânica e aplicação de corretivos
(calagem) e demais fertilizantes.
O resultado da análise de solo demonstrou a necessidade de
calagem. Apresentou baixo teor de Ca (1,91 cmolc / dmᶾ), alto teor
de Mg (0,76 cmolc / dmᶾ) e baixa saturação de base V% (45,05
%). Em função do baixo nível de fertilidade de Cálcio e Saturação
de Base foi recomendado a aplicação de calcário.
Pela aplicação do pó de basalto adiciona-se ao solo minerais
primários. Estes minerais apresentam em sua estrutura em maior
quantidade os nutrientes, cálcio, magnésio, zinco e cobre e uma
quantidade significativa de potássio. Possui também o silício que
está associado ao mecanismo de defesa e resistência das plantas.
São elementos essenciais para o desenvolvimento da cultura.

Plantio de milho

As atividades operacionais agrícolas para o preparo de solo
iniciaram na segunda quinzena de agosto de 2016 com a aplicação
de corretivos, calcário e pó de basalto.
O plantio de 6,06 alqueires de milho ocorreu toda na primeira
quinzena de outubro de 2016. A semeadura do milho foi a variedade
cultivar IPR 164, variedade desenvolvida pelo IAPAR e zoneada para
a região, com espaçamento entre linhas de 0,90 m e média de 5
plantas por metro linear. Foram aplicados 2,4 toneladas de calcário
por alqueire, 3 toneladas de pó de basalto por alqueire e 1000 kg
por alqueire de adubo orgânico na linha de plantio.
Devido à ocorrência de chuvas no final do mês de agosto e
início de setembro, a aplicação de corretivos se estendeu para a
primeira quinzena de setembro. Em seguida foi feita a incorporação
do fertilizante com a operação de aração e, com a mesma operação
agrícola, realizou-se o controle mecânico de plantas daninhas. Na
sequência foi realizada a operação de nivelamento das áreas
agrícolas para o plantio.
Após a semeadura foi feito o monitoramento periódico da
cultura. Observou-se uma boa germinação das sementes, boa
emergência das plantas e um bom desenvolvimento vegetativo (foto
30) e reprodutivo (foto 31) na maior parte das áreas agrícolas.
Alguns plantios não apresentaram um bom desenvolvimento.
Diversos aspectos podem ter contribuído para o ocorrido, como por
exemplo, características físicas do solo.
O controle do mato nas entrelinhas foi realizado com a capina
manual (enxadas) (foto 32) e com a tração animal. Pulverizações
foram recomendadas quando necessárias para o controle de
doenças e pragas. Não houve a necessidade de um manejo
fitossanitário para a cultura. Durante o ciclo as condições climáticas
foram favoráveis para o bom desenvolvimento da cultura.

Fotos 30 e 31: Área (Núcleo Cinzas): 55 e 94 dias após a emergência

Foto 32: Capina manual (enxada) área familiar - Núcleo Sede

As famílias da comunidade realizaram colheita de milho verde
para autoconsumo, e colheita de milho seco para alimentação de
animais (gado de corte e leite) e aves (galinhas caipiras).

Plantio de Feijão
A área total de plantio de feijão é de 3,07 alqueires.
O plantio de feijão foi realizado no final da segunda quinzena
de novembro de 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 em linha na quantidade de 413 por hectare,

aplicados 2,4 toneladas de calcário por alqueire, e 3 toneladas de pó
de basalto por alqueire.
Após a semeadura, observou-se uma boa germinação das
sementes, boa emergência das plantas e um bom desenvolvimento
vegetativo (foto 33 e 34).
Durante o ciclo, a cultura apresentou baixa incidência de
ataques de pragas, e 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 controle de plantas daninhas nas entrelinhas da cultura é
um manejo significativo no sistema de produção orgânica, atividade
essencial para o desenvolvimento das plantas e uma boa produção
(Foto 35 e 36).
A produção foi destinada para o autoconsumo das famílias e o
excedente foi comercializada em pequenas empresas beneficiadora
da região.

Fotos 33 e 34: Área (Núcleo Meio): 13 e 22 dias após a emergência

Fotos 35 e 36: Capina manual: 28 dias após emergência e Florescimento: 44 dias após a
emergência

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

