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II – Programa de Apoio às Atividades Agropecuárias das 
Comunidades Indígenas  

 

II – A – Subprograma de Agricultura 

Em razão da limitação da área agricultável para realizar  

plantios de cultivos anuais (feijão, milho e arroz) na TI Ywy Porã, as 

lideranças solicitaram a paralisação da safra 2016/2017 até que a 

questão da aquisição da terra pelo PBA – CI seja concluída. ( ATA 

RCGL 16/02/2017).  

 

Outras atividades do Subprograma de Agricultura 

 

 

PROGRAMA II – Apoio às atividades agropecuárias das 
comunidades indígenas 

TI Ywy Porã 

Subprograma II A (Agricultura) - Objetivo Geral Período: 06/2016 à 
06/2017 

Atividades Status Indicadore
s Observações gerais 

- Plantios (milho/feijão 
e arroz) Não iniciada 

 
 

- Fruticultura e mudas 
diversas Não iniciada 

 
 

- Participação das Feiras 
e Intercâmbio de Troca 
de Experiência 

Concluída 
Fotos  Atividade relacionada aos 

objetivos de produção de 
sementes  

- Meliponicultura Em 
andamento 

 
Fotos 

Atividade prevista no PBA –
CI na capacitação 

conciliando os 
conhecimentos indígenas 

- Suinocultura Não iniciada   
- Avicultura Não iniciada   



Estufa 

 

 A estrutura da estufa de 250 m², o sistema de abastecimento 

de água e o reservatório já estão instalados. Os materiais do 

sistema de irrigação já estão disponíveis para a montagem na Terra 

Indígena. 

 O primeiro preparo de solo da estufa há a necessidade de ser 

realizado de forma mecanizada. Devido a aldeia Ywy Porã estar em 

processo de demarcação, há dificuldades de realizar a execução de 

algumas atividades que necessitam de trabalhos de prestadores de 

serviços.  

 

 

Foto 1: estrutura da estufa, sistema de captação de agua e reservatório 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



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

 

No período entre 05/08 a 07/08/2016 a Terra Indígena Ywy Porã 

participou da 14° Feira Regional de Sementes Crioulas e da 

Agrobiodiversidade 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 em 

Palmeira – PR (fotos 1 e 2) e no período 12/08 a 13/08/2016, 

participaram da 4° Feira de Sementes Crioulas Indígenas Ymau e 

Mudas Nativas na Terra Indígena Pinhalzinho em Tomazina – PR 

(Fotos 3 e 4). O detalhamento da participação dos eventos está 

descrita em anexo. 

 

 

 

   

 Foto 1 e 2: Feira de Sementes em Palmeira – PR  e Feira de Sementes na TI 

Pinhalzinho 

 

 

                   

 



  

Fotos 3 e 4: Intercâmbio Cultural e Troca de Experiências em propriedades de produção no 

Sistema Agroecológico 

 

 

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 

 

 


