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1) Contextualização 

Para favorecer a compreensão das informações disponibilizadas no quadro 

síntese do programa de apoio às atividades agropecuárias previstas no PBA/CI da UHE 

Mauá para serem desenvolvidas na TI Mococa, é importante ter uma noção prévia de 

alguns elementos internos e externos a terra indígena que permearam e influenciaram 

o planejamento e a execução de atividades na TI. 

Primeiramente é necessário ter em mente que após cerca de 9 anos sem que 

houvesse substituição de cacique na terra indígena Mococa, em junho de 2016 houve 

eleição e um novo cacique foi eleito para assumir a liderança da terra indígena. Tal 

questão é ressaltada porque quando ocorrem substituições de contratados e de outras 

lideranças indígenas que participam de planejamentos e de execuções de atividades 

relativas ao PBA/CI, algumas destas acabam sendo rediscutidas e podem ou não 

acontecer conforme o planejado inicialmente. Após a mudança da liderança em 

questão (“troca de cacique”), foi necessário um período de pouco mais de um mês de 

conversas e reuniões no Comitê Gestor Local (CGL) para que fossem realizadas 

apresentações e discussões básicas com o novo cacique sobre o PBA/CI da UHE Mauá.  

Outro elemento que também influenciou o planejamento das atividades 

agropecuárias a serem implementadas com o apoio do PBA/CI no período de junho de 

2016 a julho de 2017 foi a não disponibilização da área agricultável (fazenda 

Samambaia) em fase de aquisição para a terra indígena Mococa. Conforme relatado 

nos relatórios de 2012/2013; 2013/2014 e 2014/2015 do PBA/CI da UHE Mauá, boa 

parte das ações previstas no Projeto para a TI Mococa foram planejadas levando em 

conta a área que seria adquirida e disponibilizada para a terra indígena já a partir do 

primeiro ano de execução do PBA/CI. Como isto não ocorreu até o momento (final do 

5 ano de execução do projeto), várias ações não puderam ser iniciadas ou foram 

realizadas em escala inferior a previsão inicial.  



Ademais, cabe também mencionar outros dois fatores que permearam e 

influenciaram o planejamento e a execução de atividades do PBA/CI na terra indígena 

Mococa. O primeiro deles diz respeito a preocupações e incertezas dos indígenas 

quanto aos processos de avaliações e continuidade do Projeto, uma vez que em junho 

de 2016 foi iniciado o quinto ano de execução do PBA/CI e muitas dúvidas surgiram no 

que tange a continuidade de algumas ações do projeto.  

Neste cenário de incertezas, que deverá durar enquanto não forem 

(re)estabelecidos acordos entre as partes envolvidas (indígenas, empreendedor, Funai 

e Ministério Público Federal), a discussão e o planejamento de algumas atividades 

serão realizadas com maior dificuldade no âmbito do Comitê Gestor Local; havendo 

ainda o risco de que algumas delas acabem ocorrendo em momentos diferentes do 

tecnicamente ideal (especialmente no caso de ações atreladas a questões climáticas) 

ou distante do tempo do interesse dos indígenas (“a temporalidade dos interesses dos 

indígenas normalmente parece ser diferente da temporalidade do dinheiro público , do 

empreendedor e das outras instituições envolvidas no processo”). 

O outro fator que influenciou a execução de parte das ações planejadas foi à 

saída do profissional de ciências humanas (historiador) ao final de março de 2017 

(sendo que o mesmo trabalhava no CGL da TI Mococa desde março de 2014). Neste 

contexto, algumas ações que foram discutidas e planejadas em parceria com este 

profissional não puderam ser iniciadas ou desenvolvidas conforme o planejado com os 

indígenas.   

Por fim, o quadro (1) disponibilizado a seguir apresenta uma síntese das ações 

previstas no programa de agropecuária do PBA/CI; planejadas no âmbito do CGL para 

serem desenvolvidas no período de junho de 2016 a junho de 2017. Além deste 

quadro síntese geral do programa, também estão disponíveis outros sete que 

sintetizam as ações referentes a cada uma das atividades agropecuárias previstas no 

programa (safra de feijão e milho; apicultura; olericultura; fruticultura; café e cana-de-

açúcar; bovinocultura e piscicultura). 

 



Quadro 1: Relação das atividades agropecuárias previstas para serem realizadas na 
terra indígena Mococa no âmbito do programa II A do PBA/CI da UHE Mauá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA II – Apoio às atividades agropecuárias das 
comunidades indígenas 

TI Mococa 

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

Atividade Status Indicadores Observações gerais 

1°) Safra de feijão e milho Concluída Atas e fotos 
Realizada em escala parcial 

quanto ao previsto no PBA/CI. 

2°) Apicultura 
Em 

andamento 
Atas e fotos 

Realizada em escala parcial 
quanto ao previsto no PBA/CI. 

3°) Olericultura – familiar Concluída Atas e fotos 
Realizada em escala parcial 

quanto ao previsto no PBA/CI. 

4°) Olericultura – escola 
Em 

andamento 
Atas e fotos 

Atividade inicialmente não 
prevista PBA/CI. 

5°) Fruticultura  
Em 

andamento 
Atas e fotos 

Foram realizados 
levantamentos sobre 

interesses para implantação 
de frutíferas no segundo 

semestre de 2017. 

6°) Café e cana-de-açúcar 
A iniciar 

(em atraso) 
-  

7°) Bovinocultura e 
piscicultura 

A iniciar 

(em atraso) 
- 

Não foram previstas 
atividades no período em 

questão. Aguardando 
definição sobre aquisição de 
terras e presença de técnico 

especializado. 



Quadro 2: Síntese das atividades desenvolvidas na terra indígena Mococa relativas a 
safra de feijão e milho (2016/17) realizada no âmbito do programa II A do PBA/CI da 
UHE Mauá. 

 

PROGRAMA II – Apoio às atividades agropecuárias das 
comunidades indígenas 

TI Mococa 

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

Atividade Status Indicadores 
Observações específicas 

1°) Safra de feijão e milho  Concluída Atas e fotos 

A)Reuniões para discussão 

e planejamento da safra no 

CGL 

Concluída Ata I e II 

Assuntos relacionados a safra 

são tratados em quase todas as 

reuniões do Comitê Gestor 

Local. 

B) Disponibilização de 

recursos para realização de 

cultivos em áreas 

mecanizáveis 

Concluída 

Fotos n° 1, 2, 

3 e 4; notas 

fiscais 

Foram disponibilizados recursos 

para cultivar cerca de 1,5 

alqueires de feijão e 3 alqueires 

de milho em áreas 

mecanizáveis.  

C) Disponibilização de 

sementes de milho 

tradicional e de feijões 

(bolinha, rosinha e 

carnaval) para 

multiplicação de sementes 

Concluída Fotos n° 5 e 6 

Foram disponibilizados 2kg de 

milho tradicional (Gãr Pẽ), 3Kg 

de sementes de feijão bolinha, 3 

Kg de sementes de feijão 

rosinha, 3Kg de sementes de 

feijão carnaval, 1Kg de feijão 

vermelho. Tais sementes foram 

divididas entre 10 indígenas. 

D) Disponibilização de 

sementes e ferramentas 

agrícolas para cultivos em 

“roças de toco” 

Concluída 

Foto n°7; 

termos de 

quitações e 

notas fiscais 

Disponibilizadas sementes para 

cultivar cerca de 2 alqueires de 

feijão, 2 alqueires de milho e 1 

alqueire de arroz em “roças de 

toco. Disponibilizadas 20 foices, 

20 enxadas, 10 facões e 15 

plantadeiras manuais com 

recurso de substituição do 

cultivo de dois alqueires de 

feijão. 

E) Troca de conhecimentos 

técnicos sobre cultivos, 

trator e implementos 

agrícolas 

Concluída Fotos n° 8 e 9 

Durante o período da safra, 

dentro e fora das reuniões do 

CGL, ocorrem diálogos 

envolvendo “trocas” de 

conhecimentos técnicos. 

F) Manutenção de trator e 

implementos agrícolas 
Concluída 

Fotos n° 10, 

11 e 12 

Foram realizadas as 

manutenções periódicas e 

ocasionais necessárias durante 

atividades relacionas a safra.  

G) Levantamentos de 

informações sobre 

colheitas 

Concluída 
Fotos n° 13 e 

14 

Informações foram levantadas 

coordenador do CGL. 

 

 



1) Relatos sobre o desenvolvimento das ações citadas no quadro 2 (relativas a 

implantação da safra de grãos e cereais 2016/2017 na TI Mococa) 

A) Contextualização  

Para melhor compreensão das informações descritas no quadro 2, a seguir 

são apresentados alguns relatos sobre o contexto da terra indígena Mococa durante o 

período de planejamento e execução da safra de grãos e cereais 2016/2017; realizada 

na terra indígena com apoio do Projeto Básico Ambiental/Componente indígena da 

UHE Mauá (PBA/CI UHE Mauá). 

Após cerca de 9 anos sem que houvesse mudança de cacique na terra 

indígena Mococa, em junho de 2016 houve eleição e um novo cacique foi eleito para 

assumir a liderança da terra indígena. Após tal mudança, foi necessário um período de 

cerca de um mês de conversas e reuniões no Comitê Gestor Local para que fossem 

realizadas as devidas apresentações e discussões básicas com o novo cacique sobre o 

programa de apoio às atividades agropecuárias previsto no PBA/CI da UHE Mauá para 

ser realizado na terra indígena Mococa (conforme pode ser constatado nos registros 

na ata de oito de julho de dois mil e dezesseis - disponível nos anexos deste 

documento). 

Passados cerca de um mês da reunião citada e de realizadas as discussões e 

esclarecimentos necessários sobre o PBA/CI, o planejamento de cultivos de grãos e 

cereais da safra 2016/2017 foi realizado e registrado em ata durante reunião do CGL, 

conforme pode ser constatado na ata II (disponibilizada em anexo). 

Sobre este planejamento e a sua execução, é necessário considerar que 

fatores internos e externos a terra indígena influenciaram diretamente algumas 

decisões tomadas pelos indígenas; cabendo ressaltar dois: 1) A alta do preço do feijão 

durante o período de planejamento da safra (que em meados do ano passado chegou a 

custar cerca de R$15,00 o quilograma em Ortigueira), que levou a diminuição do poder 

de compra e ao aumento do interesse de realizar cultivos deste alimento básico e 

essencial para os indígenas da TI em questão; 2) Não finalização do processo 

burocrático de aquisição de terras agricultáveis e mecanizáveis para a terra indígena 



(previsto no PBA/CI), fato que frustou o interesse de alguns indígenas que tinham a 

expectativa de plantar em áreas mecanizáveis (escassas ou insuficientes na atual área 

da terra indígena, conforme descrito na página 138 e 139 do PBA/CI e mencionado nos 

relatórios anuais de 2012, 2013, 2014 e 2015 da execução do referido na TI Mococa). 

Visando minimizar o problema da escassez de terras agricultáveis/ 

mecanizáveis e procurando fortalecer a lógica da produção de alimentos para 

autoconsumo (especialmente em um momento desfavorável para que os indígenas 

adquirissem feijão em mercados), no âmbito do CGL foram discutidas e tomadas 

algumas ações para favorecer os cultivos em áreas agrícolas não mecanizáveis – as 

“roças de toco” (que possuem normalmente dimensão/escala e lógica de produção 

distinta dos cultivos em áreas mecanizáveis – conhecidas como “arados”).  

Neste sentido, os indígenas solicitaram ao Consórcio Energético Cruzeiro do 

Sul que parte do recurso necessário para realizar o cultivo de 2 alqueires de feijão em 

sistema mecanizável fosse utilizadopara realizar a aquisição de sementes e 

ferramentas agrícolas necessárias para que alguns indígenas pudessem realizar cultivos 

em áreas não mecanizáveis (roças de toco); conforme registrado na ata II 

(disponibilizada nos anexos).  

Por fim, no que tange a execução do planejamento em questão (que será 

melhor discutido na próxima seção deste documento), ela ocorreu de maneira 

diferente e parcial do que foi planejado e registrado na ata. Para favorecer a 

“compreensão dos porquês e dos resultados alcançados”, a seguir são apresentados 

alguns elementos e informações sobre o desenvolvimento das atividades planejadas 

no âmbito do Comitê Gestor Local (e descritas no quadro 1).  

 

 

 

 

 



B)  Sobre o planejamento no CGL e a disponibilização de recursos produtivos 

Na terra indígena Mococa, mensalmente são realizadas ao menos três 

reuniões do Comitê Gestor Local com a presença dos indígenas contratados pelo 

PBA/CI, do cacique e de outras lideranças indígenas da TI. Nestes espaços, com 

freqüência os assuntos relacionados ao programa de apoio as atividades agropecuárias 

da terra indígena são discutidos. 

No que tange ao planejamento da safra 2016/2017, em 09/07/2016 houve a 

primeira reunião do CGL com o novo cacique da terra indígena (ata I, disponível em 

anexo). Nesta ocasião foram apresentados alguns elementos básicos sobre o PBA/CI e 

das ações previstas no programa de apoio as atividades agropecuárias da terra 

indígena; com atenção especial ao cultivo de feijão e milho (devido a necessidade de 

encaminhar de maneira breve o planejamento da safra ao Consórcio Energético 

Cruzeiro do Sul para que este pudesse realizar os trâmites administrativos necessários 

para viabilizar a compra dos insumos produtivos necessários). 

Após um mês a referida reunião, em 09/08/2016 ocorreu outra para finalizar 

e registrar em ata o planejamento da safra de grãos e cereais que deveria ser realizado 

na terra indígena Mococa com o apoio do PBA/CI (ver a Ata II disponível nos anexos). 

No que diz respeito ao aspecto quantitativo, foram solicitados recursos para viabilizar 

as seguintes áreas de cultivo: 1,5 alqueires de feijão em áreas mecanizáveis (“arados”); 

2 alqueires de feijão em áreas não mecanizáveis (“roças de toco”); 3 alqueires de milho 

em “arados”; 2 alqueires de milho em “roças de toco”; um alqueire de arroz em “roças 

de toco”.  

Conforme exposto, o planejamento inicial de plantios em áreas mecanizáveis 

foi pautado no cultivo de 1,5 alqueires de feijão e 3 alqueires de milho. No entanto, já 

no início dos preparos de solos alguns indígenas reviram seus interesses e acabaram 

aumentando a área de cultivo de feijão (e reduzindo a de milho; de tal forma que ao 

final foram cultivados cerca de 3 alqueires de feijão e 1,5 alqueires de milho em áreas 

mecanizáveis - valores inversos do inicialmente previsto).  



Como conseqüência, a área de feijão cultivada nas “roças de toco” acabou 

sendo inferior ao inicialmente previsto e acabou ocupando cerca 0,5 alqueires, 

enquanto a área final de milho cultivado nas roças de toco acabou sendo de 

aproximadamente 1 alqueire.  

Para atender tais áreas de cultivos, foram disponibilizados 640Kg de sementes 

de feijão e 280 Kg de sementes de milho que deveriam ser aproveitadas tanto nos 

“arados” como nas “roças de toco”. Ademais, para viabilizar os cultivos de alguns 

indígenas nas “roças de toco”, foram adquiridas ferramentas agrícolas (20 foices, 20 

enxadas, 10 facões e 15 plantadeiras manuais – “matracas”) com recurso monetário 

oriundo da substituição do cultivo de dois alqueires de feijão em sistema mecanizável; 

ainda com parte deste recurso foram adquiridos 120 Kg de sementes de arroz (que 

deveriam ser cultivados em “roças de toco” mas acabaram sendo armazenados para 

cultivo na safra seguinte – 2017/18).  

Quanto ao uso e a manutenção de trator e implementos agrícolas, cabe 

mencionar que foram realizadas as manutenções periódicas e ocasionais necessárias 

para que os trabalhos da safra ocorressem sem muitos transtornos. Quanto às 

manutenções periódicas, se referem a revisões recomendadas pela fábrica para o 

trator da terra indígena (Massey Ferguson 4283) e foram realizadas duas vezes no 

período de um ano (com mecânicos de oficina autorizada).  

No que tange as manutenções ocasionais, se referem à substituição ou 

conserto de peças defeituosas tanto no trator quanto nos implementos agrícolas. 

Durante a safra 2016/2017 não ocorreram “quebras” e manutenções significativas que 

resultaram em grande atraso e prejuízo para o andamento das ações. Felizmente os 

casos que ocorreram puderam ser solucionados em tempo satisfatório1, que variou 

não só em função da dificuldade para conseguir algumas peças (que por vezes tiverem 

que ser encomendadas) como também da disponibilidade de mecânicos para ir até a 

terra indígena (que fica há cerca de 56 quilômetros da cidade).  

                                                           
1  Durante a safra 2016/17 o único caso que demandou mais de uma semana para ser resolvido foi em 

função da indisponibilidade para eletricistas se deslocarem do centro de Ortigueira até a terra indígena.  



Por fim, nesta seção do documento cabe ainda citar que além das sementes 

mencionadas anteriormente, o engenheiro agrônomo do CGL disponibilizou também 

aproximadamente 2kg de um milho tradicional kaingang (“Pururuca” - Gãr Pẽ), 3Kg de 

sementes de feijão Bolinha, 3 Kg de sementes de feijão Rosinha, 3Kg de sementes de 

feijão Carnaval, 1Kg de feijão Vermelho; com objetivo principal de multiplicação de 

parte das sementes (as que os indígenas conseguissem produzir e quisessem preservar 

para outras safras).   

C) Sobre os resultados obtidos a partir dos recursos produtivos disponibilizados 

 

Em um primeiro momento, no âmbito do CGL o engenheiro agrônomo que 

trabalha na terra indígena Mococa sempre procura abordar e discutir os resultados das 

experiências de cultivos apoiados pelo PBA/CI para além dos “quilogramas” obtidos 

nas colheitas dos feijões e milhos cultivados; acreditando que a troca de 

conhecimentos técnicos e experiências (positivas e negativas) envolvidas nas 

atividades relativas às safras favorecerão de maneira substancial a elaboração de 

projetos para a área agricultável que está em fase final de aquisição pelo 

empreendedor para os indígenas da TI Mococa (e que há anos desperta diversos 

interesses e expectativas em muitos indígenas).  

Antes de apresentar as informações sobre as quantidades obtidas em 

colheitas, é importante ter em mente que o número de famílias e as dimensões 

(“tamanho”) das áreas de cultivos das famílias não seguem as previsões iniciais do 

PBA/CI (0,5 alqueires de feijão e 0,5 alqueires de milho por família), não só porque não 

a área disponível para tanto na TI Mococa como também porque outras variáveis 

influenciam definições do tipo; cabendo ressaltar: a) número de indígenas interessados 

e/ou com condições de realizar e manejar os cultivos oscila ano a ano (dependendo de 

outras atividades dentro ou fora da terra indígena); b) algumas famílias possuem 

relação histórica e tradição de realizar cultivos em algumas áreas específicas (que por 

vezes possuem dimensões diferentes das previstas no PBA/CI); c) alguns indígenas que 

possuem família pequena e não possuem recursos para pagar diárias para  

“camaradas”  (ou para promover “puxirões”) preferem cultivar áreas menores a 

assumirem áreas maiores que não teriam condições de manejar (principalmente 



carpir); d) alguns indígenas assalariados atualmente não possuem condições 

(especialmente tempo) para se dedicarem a cultivos de feijão e milho.  

No que diz respeito ao aspecto quantitativo das colheitas obtidas a partir das 

sementes disponibilizadas pelo PBA/CI, no quadro 3 são apresentados alguns dados 

levantados pelo agrônomo do CGL e por um dos indígenas coordenadores do CGL. 

Quadro 3: Dados sobre colheitas de feijão e milho obtidos a partir de recursos 
disponibilizados pelo PBA/CI à terra indígena Mococa. 

 
Área cultivada 

(alqueires) 

Cultivo 

Família/ grupo de 

indígenas 
Feijão (*“volumes”) 

Milho 

(**“cargueiros”) 

Família 1  1,5 4 70 

Família 2  0,15 4 - 

Família 3  0,5 12 25 

Família 4  0,25 8 - 

Família 5  0,25 15 - 

Família 6 e 7  0,25 4 - 

Família 8   0,12 3 - 

Grupo (5 famílias) 2,5 42 10 

Área coletiva 1,25 4 - 

Total levantado 6,52 93 105 

 *Peso normalmente varia de 50 a 60Kg;  
** Que em média pesa normalmente 60kg.   

 

Sobre o quadro, mister considerar que o número de indígenas por família é 

bem variável. Ainda sobre o assunto, cabe mencionar que não foram levantadas 

informações de algumas famílias (que estavam ausentes da terra indígena durante os 

levantamentos).  

Em relação ao grupo constituído por cinco famílias, ocupou área de 

aproximadamente 2,5 alqueires em área mecanizável. Deste total, cerca de um 

alqueire e meio foram cultivados com feijão do grupo carioca e um alqueire com milho 

em setembro de 2016. O desenvolvimento e a colheita dos feijoeiros cultivados 

ocorreram de maneira satisfatória em dezembro de 2016, já o desenvolvimento do 

milho acabou prejudicado principalmente devido à presença de plantas espontâneas 

sem manejo (capina) e a colheita acabou não sendo significativa.  

Sobre a “área coletiva”, teve dimensão de aproximadamente 1,25 alqueires 

em área mecanizável e foi cultivada apenas com feijão do grupo preto. O plantio foi 



realizado com plantadeira mecanizada e ocorreu em outubro de 2016, já as colheitas 

aconteceram nos últimos dias de dezembro e início de janeiro de 2017.  Todo o feijão 

colhido foi dividido entre os indígenas que ajudaram a realizar a colheita (uma vez que 

o plantio foi mecanizado e não houveram capinas durante o desenvolvimentos das 

plantas cultivadas); cada família recebeu com um ou dois volumes do feijão colhido na 

área coletiva (conforme participação nas atividades que envolveram a colheita, 

bateção e distribuição dos feijões).  

 Um ponto que deve ser destacado é sobre a relação do volume de feijões 

colhidos, a serem consumidos/armazenados e/ou comercializados. Aspectos climáticos 

favoreceram as produções dos feijoeiros cultivados na safra de 2016/17 e como a 

demanda de consumo das famílias costuma ser inferior ao volume colhido, parte dos 

indígenas armazenaram suas produções em seus paióis e/ou as comercializaram de 

maneira própria. 

 Ainda sobre o assunto, cabe mencionar que em função do grau de umidade 

que alguns indígenas colhem seus feijões (“úmidos ou não secos” por 

preferência/facilidade de cozimento), parte das produções armazenadas acabam 

perecendo com maior facilidade e velocidade (e não são bem aceitas no comércio); o 

que levou parte das lideranças indígenas a solicitarem à aquisição do secador de grãos 

à lenha previsto para ser adquirido pelo PBA/CI para a terra indígena (o que deverá 

ocorrer até o final de 2017).   

Como informado anteriormente, o engenheiro agrônomo do CGL 

disponibilizou também aproximadamente 2kg de um milho tradicional kaingang 

(“Pururuca” - Gãr Pẽ), 3Kg de sementes de feijão Bolinha, 3 Kg de sementes de feijão 

Rosinha, 3Kg de sementes de feijão Carnaval, 1Kg de feijão Vermelho; com objetivo 

principal de multiplicação de parte das sementes (as que os indígenas conseguissem 

produzir e quisessem preservar para outras safras).   

Tais sementes foram divididas entre 8 indígenas e a maior parte foi cultivada 

em “roças de toco”. Dois indígenas conseguiram obter pequenas colheitas dos feijões 

plantados, secaram as sementes ao sol e as armazenaram em garrafas pets pensando 

no cultivo da próxima safra.  



Sobre o assunto também é oportuno citar que uma das indígenas “mais 

antigas” da TI Mococa produziu sementes de feijão (Bolinha e Carnaval) e 

disponibilizou “dois litros” de cada uma delas ao agrônomo do CGL (para que este as 

distribuísse a outros indígenas que não as haviam recebido anteriormente). 

Fotos de indígenas da TI Mococa secando e escolhendo feijões bolinha e carnaval plantados 

para autoconsumo e multiplicação de sementes.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 Por fim, sobre a relevância dos cultivos de feijão e milho realizados na TI 

Mococa com recursos do PBA/CI cabe mencionar que muitas famílias relatam que 

teriam dificuldades para realizarem tais cultivos se não contassem com os insumos 

produtivos e as manutenção das máquinas disponibilizadas pelo Projeto; não só 

porque atualmente não recebem mais tal tipo de apoio da Funai como também 

porque entendem que até então não puderam realizar cultivos e criações na escala 

que gostariam (e que depende da área em aquisição para a TI) para que pudessem 

arrecadar recurso monetário suficiente para custear as despesas do dia-a-dia e a 

realização de investimentos para a(s) safra(s) seguinte(s).  

 

 

 

 

 



D) Outras informações técnicas sobre os cultivos de feijão e milho 

D.1) Cultivo de feijão 

- Cultivares grupo carioca (BRS Pérola) e grupo preto (IPR Tuiuiú); 

- Períodos de plantio: predominantemente setembro e outubro de 2016; 

- Períodos de colheitas: predominantemente dezembro de 2016 e janeiro de 2017; 

- Área de cultivo por família: variável (conforme interesses, técnicas, espaço disponível...); 

- Não foram realizadas aplicações de produtos fitossanitários. 

D.2) Cultivo de milho 

- Variedade: IPR 164 

- Períodos de plantio: principalmente setembro e outubro; com alguns plantios tardios 

(janeiro e fevereiro de 2017). 

- Períodos de colheitas: variaram conforme interesse de uso dos indígenas (se milho-verde 

para consumo, grãos para criações ou sementes). 

- Área de cultivo por família: variável (conforme interesses, técnicas, espaço disponível...); 

- Não foram realizadas aplicações de produtos fitossanitários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS - SAFRA DE FEIJÃO E MILHO (2016/2017) 

Ata I: Cópia digital de ata de reunião do Comitê Gestor Local da terra indígena Mococa, 

realizada em 08/07/2016 para tratar do planejamento de atividades relacionadas a safra de 

feijão e milho 2016/2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ata II: Cópia digital de ata de reunião do Comitê Gestor Local da terra indígena Mococa, 

realizada em 09/08/2016 para discutir e finalizar o planejamento quantitativo final sobre a 

safra de grãos e cereais (2016/2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos 1, 2, 3 e 4: Disponibilização de recursos para a viabilização de cultivos e colheitas em 

áreas mecanizáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos 5 e 6: Disponibilização de sementes milho tradicional (Gãr Pẽ) e de feijões (bolinha, 

rosinha, carnaval e vermelho); com proposta de multiplicação de sementes. 

 

 



Foto 7: Disponibilização de ferramentas agrícolas para a realização de cultivos em “roças de 

toco”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 8 e 9: Reunião do CGL e visita com indígena a área de cultivo -“espaços” onde ocorrem 

troca de conhecimentos técnicos sobre cultivos e máquinas agrícolas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos 10, 11 e 12: Registros de manutenção periódica (revisão de 500 horas máquinas) e 

ocasional (troca de pneu) realizada em trator da terra indígena Mococa durante período de 

realização de trabalhos da safra 2016/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Foto 13: Cópia digital de solicitação de manutenção necessária para a realização de consertos 

e aquisição de peças para tratores e implementos das terras indígenas durante o período de 

trabalhos agrícolas relacionados ao PBA/CI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Foto 14: Fotocópia de anotação realizado por coordenador do Comitê Gestor Local para 

levantar de informações sobre colheitas de indígenas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quadro 4: Síntese das atividades desenvolvidas no projeto de apicultura da terra 
indígena Mococa no âmbito do programa II A do PBA/CI da UHE Mauá.  

PROGRAMA II – Apoio às atividades agropecuárias das 

comunidades indígenas 
TI Mococa 

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

Atividade Status Indicadores 
Observações específicas 

2°) Apicultura Concluída Atas e fotos 

- Reuniões para 

discussões e 

planejamentos no CGL 

 Ata III e IV  

O projeto de apicultura é 

discutido ao menos uma vez 

por mês no CGL. 

- Capacitação: manejo e 

alimentação de colmeias 

no outono/inverno 

 
Fotos n° 1, 2 e 

3 

Realizada em 29/06/2016 com 

a participação de 8 indígenas. 

- Capacitação (revisão de 

todos os módulos 

ofertados anteriormente) 

 Fotos n° 4 e 5 

Participação de 6 indígenas em 

capacitação ofertada para 

revisão de conteúdos de 4 

módulos ofertados entre 2015 

e 2016.  

- Disponibilização de 

recursos produtivos 

(incluindo centrífuga) 

 Fotos n° 7 e 8 

Foram disponibilizados 

insumos e equipamentos 

necessários. 

- Emissão de CAD/PRO  - 

Foi realizada a emissão de 

CAD/PRO para um indígena, 

(que desistiu da atividade). 

Será realizada a emissão de 

CAD/PRO para outro indígena 

que permanece no projeto.  

- Emissão de “Selo 

Indígena” 
 - 

No segundo semestre de 2017 

está previsto encaminhamento 

de proposta de solicitação ao 

MDA/FUNAI.   

- Apoio a primeira 

colheita e centrifugação 

de mel obtida pelos 

indígenas 

 
Fotos n° 9, 10, 

11, 12 e 13 

No dia 29/12/2016 o 

agrônomo do CGL deu apoio 

para a realização da primeira 

colheita de mel obtida no 

projeto. 



2) Relatos sobre o desenvolvimento das ações citadas no quadro 4 (relativas a 

implantação da apicultura na TI Mococa entre junho de 2016 e junho de 2017) 

A)  Sobre o planejamento no CGL e o andamento das atividades 

Como mencionado anteriormente, para a realização de qualquer atividade 

pelo PBA/CI na terra indígena Mococa são realizadas uma série de reuniões do Comitê 

Gestor Local. No caso da apicultura, as mesmas começaram a ocorr de maneira mais 

efetiva a partir do início de 2015, quando aconteceram as primeiras2 discussões sobre 

planejamento e execução das atividades apícolas previstas no projeto em questão.  

Por se tratar de uma atividade que pode resultar em acidentes não só aos 

indígenas apicultores como aos indígenas não envolvidos, desde o início das conversas 

sobre apicultura foram realizadas discussões e acordos pensando na redução de riscos 

(conforme está registrado nos relatórios anuais de 2014, 2015 e 2016 do PBA/CI da 

UHE Mauá); de tal forma que segundo acordo estabelecido pelos indígenas (ver ata V) 

as capacitações sempre foram entendidas como condicionantes para a participação de 

indígenas nas atividades de apicultura apoiadas pelo PBA/CI.  

Neste sentido, cabe informar que além de 5 cursos técnicos sobre apicultura 

também foram ofertadas por duas vezes capacitações sobre prevenção e primeiros 

socorros em casos de acidentes (em parceria com profissionais da saúde indígena); 

além de terem sido realizados exames laboratoriais preventivos nos indígenas 

interessados em trabalhar com apicultura (para tentar detectar se algum deles era 

alérgico a picadas de abelhas).  

Conforme apresentado no relatório de 2015/2016 do PBA/CI, inicialmente 

vinte indígenas manifestaram interesse de participaram do projeto de apicultura. No 

entanto, como 2015 foi um bem difícil para a apicultura no município de Ortigueira 

(especialmente devido ao excesso de chuvas entre novembro de 2015 e fevereiro de 

2016), alguns indígenas desistiram de continuar na atividade e/ou não participaram 

dos cursos ofertados (pré-condição para continuar no projeto de apicultura).  

Por conta disto em 28 de junho de 2016 ocorreu reunião do CGL, quando 

ficou registrado que 10 indígenas continuariam na atividade distribuídos em três 

grupos (que foram discutidos por eles). Posteriormente, as atividades práticas com 

apicultura foram reiniciadas com um curso sobre manejo e alimentação de colméias, 

realizado em um apiário na terra indígena no dia 29 de junho de 2016; sendo que outro foi 

                                                           
2 Maiores informações sobre o histórico do processo da apicultura na TI Mococa podem ser obtidas nos 

relatórios anuais de 2014/15 e 2015/16 do Projeto Básico Ambiental - Componente Indígena da UHE 

Mauá. 



realizado em setembro de 2016 com o objetivo de reapresentar os conteúdos ofertados 

em capacitações anteriores.  

Especialmente devido a dificuldade de alguns conciliaram a apicultura com outras 

atividades prioritárias, houveram novas desistências em outubro e novembro de 2016 e as 

atividades com abelhas com ferrão continuaram a serem realizadas por apenas dois 

indígenas, que desde o início do projeto demonstravam interesse e afinidade com o tema 

(para além da curiosidade/interesse superficial de alguns que participaram das primeiras 

conversas no CGL).  

  

B) Sobre a disponibilização de recursos produtivos, alguns resultados e 

perspectivas para o desenvolvimento da atividade na TI Mococa 

Além das capacitações técnicas ofertadas aos indígenas interessados, também 

foram disponibilizados os materiais necessários para o início e desenvolvimento da 

apicultura na terra indígena Mococa.  

Como se tratava de uma experiência nova para muitos indígenas e não era 

possível prever com antecedência quais deles que efetivamente se interessariam e 

teriam condições de se dedicarem as atividades apícolas (devido a demanda de 

trabalho que as envolvem), o processo de apicultura foi iniciado com a aquisição de 

parte dos recursos previstos no PBA/CI (até para que não fosse realizado todo o 

investimento monetário em uma atividade que passaria por períodos de capacitações 

e experimentações).   

Em um primeiro momento, foram disponibilizados os equipamentos básicos 

previstos no PBA/CI (macacões, luvas, botas e fumegadores) para que os indígenas 

apicultores pudessem trabalhar em segurança. Ademais, para que os indígenas 

pudessem iniciar suas criações de abelhas na terra indígena também foram 

disponibilizadas 100 colméias (ou “ninhos”) e 200 melgueiras; além dos materiais para 

o preparo das mesmas (como aço inox, própolis bruto e cera alveolada).  

Quanto a estruturação dos apiários, com materiais disponíveis na terra 

indígena os próprios indígenas construíram as bancadas onde foram colocadas as 

colméias (uma vez que no PBA/CI não está prevista a  aquisição de materiais para este 

fim - basicamente madeiras e/ou barras de ferro). 

Além dos materiais citados anteriormente, também foi disponibilizado 

centrífuga para extrair o mel produzido nos favos das colméias e das melgueiras. Sobre 

tal equipamento, inicialmente a aquisição não estava prevista no PBA/CI mas como o 

mesmo é essencial para viabilizar a extração e comercialização do mel produzido nos 

apiários; a centrífuga foi adquirida para a TI Mococa [após solicitação de indígena 



durante reunião realizada em 09/12/2016 com a presença dos indígenas, do Ministério 

Público Federal, da Funai (CGLIC-Brasília e CTL-Londrina) e Consórcio Energético 

Cruzeiro do Sul].  

Quanto ao uso dos materiais disponibilizados, depois de terminado o período 

de captura de enxames, 36 ninhos (caixas de criação/colméias) apresentaram abelhas. 

No entanto, os estágios de desenvolvimento e produção de mel de cada colméia 

variaram bastante em função de fatores como época em que ocorreram as capturas, 

vitalidade da rainha/enxame e manejo das colméias. Os “ninhos” e melgueiras que não 

receberam abelhas foram armazenados no barracão de insumos da terra indígena e 

deverão ser levados a campo em época adequada para a captura de enxames (início da 

primavera de 2017).  

Em relação à produção obtida nas colméias, em 29 de dezembro de 2016 foi 

realizada a primeira colheita e extração do mel presente nos favos com o uso da 

centrífuga disponibilizada. Sobre este processo, foi realizado no escritório do CGL 

(devido a inexistência na terra indígena de uma estrutura específica para este fim – 

“Casa de mel”) e foi viabilizado com apoio do veículo3 de trabalho do engenheiro 

agrônomo do CGL (para o transporte das melgueiras até o local de centrifugação). 

No processo de colheita e centrifugação do mel estiveram presentes quatro 

indígenas e o engenheiro agrônomo do CGL. Como as colméias apresentavam grau de 

desenvolvimento diferentes umas das outras (em função de alguns aspectos já 

mencionados), em um primeiro momento foram centrifugados quadros de dez 

melgueiras; que renderam cerca de 60Kg de mel que foram comercializados em 

Ortigueira ao valor de R$10,00/Kg.  

Apesar do volume colhido e comercializado pela primeira vez ter sido 

pequeno, foi simbolicamente importante e motivou os dois indígenas que 

permanecem na atividade a pensarem estratégias de trabalho que possam favorecer a 

obtenção de maiores produções e retorno econômico com a apicultura; uma vez que 

ambos passaram a compreender melhor aspectos técnicos e o potencial de 

desenvolver a atividade no contexto da terra indígena (levando em conta pontos 

críticos que precisam ser trabalhados, tanto dentro como fora da TI).  

Quanto ao futuro da atividade na terra indígena, considerando os recursos 

materiais já disponíveis e o potencial produtivo da TI, espera-se que ao final de 2017 

sejam obtidos e comercializados ao menos mil quilogramas de mel ao valor médio de 

                                                           
3 Uma vez que o trator da terra indígena tinha outros usos prioritários (no contexto da safra de feijão e 

milho) e a caminhonete adquirida pelo PBA/CI estava quebrada/fora de uso. Tal observação é 

importante para favorecer o planejamento e execução de ações futuras do projeto. 



R$11,00; conforme expectativa4 de um dos dois indígenas que permanecem 

envolvidos no projeto. 

Sobre o processo de comercialização do mel, para venda de grandes volumes 

os indígenas precisarão de nota de produtor rural. Para tanto, necessitarão de 

documento específico a ser emitido pela secretária de agricultura (tratando-se do 

CAD/PRO – Cadastro de Produtor Rural). Neste contexto, o agrônomo do CGL chegou a 

realizar os trâmites para um indígena, que acabou desistindo da atividade; por conta 

disto até o final de 2017 serão realizados os trâmites necessários para que os outros 

dois indígenas que permanecem na atividade possam obter o documento em questão.  

Ademais, também com o objetivo de favorecer a comercialização do mel 

produzido na terra indígena Mococa serão realizados os trâmites necessários para que 

os dois indígenas envolvidos na atividade possam receber o Selo Indígena5. Desta 

forma espera-se que os indígenas também possam comercializar mel envasado e 

rotulado com “nome fantasia ou marca” própria (e com selo de identificação de 

origem indígena); em direção aos objetivos do subprograma de Beneficiamento de 

produtos, certificação orgânica e criação de logomarcas indígenas (previsto na página 

230 do PBA/CI da UHE Mauá). 

Por fim, cabe ainda informar que após a primeira colheita de mel do projeto 

de apicultura apoiado pelo PBA/CI surgiram novos indígenas interessados na atividade. 

Para que estes possam participar das atividades, inicialmente serão realizadas novas 

reuniões no CGL para apresentar informações sobre o histórico e sobre acordos 

internos que envolvem o projeto; posteriormente serão fornecidas as capacitações e 

os materiais necessários.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Manifestada tanto na terra indígena como em reunião do Comitê Gestor Geral (realizada em dezembro 
de 2016).  
5 Segundo informações disponíveis no site da Funai, “O Selo Indígenas do Brasil é um selo de 

identificação de origem étnica e territorial instituído pela Funai em parceria com o Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA). Ele indica que o produto foi cultivado ou coletado numa terra indígena, 

por um indígena participante do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O sinal 

distintivo, que também se aplica à produção extrativista e de artesanato, atende a uma demanda dos 

povos indígenas e pretende contribuir para dar visibilidade à produção indígena comercializada”.  



ANEXOS – APICULTURA (2016/2017) 

Ata IV: Cópia digital de ata de reunião do Comitê Gestor Local da terra indígena Mococa, 

realizada em 03/10/2016 para tratar, entre outros assuntos, do desenvolvimento do programa 

de apicultura. *O ano descrito no texto da ata está errado (o que pode ser constatado levando 

em conta que o processo de apicultura na TI Mococa se iniciou em 2015; e não poderia então 

estar em desenvolvimento há dois anos a partir do ano datado na ata - 2014). 

 

 

 

 



Ata V: Cópia digital de ata de reunião do Comitê Gestor Local da terra indígena Mococa, 

realizada em 29/05/2015 para tratar, entre outros assuntos, do desenvolvimento do programa 

de apicultura.  



Fotos 1, 2 e 3: Registro de capacitação de apicultura realizado na terra indígena Mococa 

(preparo de alimento protéico para manejo de colméias durante outono/inverno).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos  4 e 5: Registro de capacitação de apicultura realizado na terra indígena Mococa (revisão 

de conteúdos técnicos ofertados entre 2015 e 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos 6 e 7: Registro de recursos disponibilizados pelo PBA/CI para o desenvolvimento da 

apicultura na terra indígena Mococa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos 9 e 10: Registro de apoio/acompanhamento da primeira colheita de mel obtida pelo 

projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos 11, 12 e 13: Registro de apoio/acompanhamento da primeira colheita de mel obtida 

pelo projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quadro 5: Síntese das atividades desenvolvidas no projeto de olericultura da terra 
indígena Mococa no âmbito do programa II A do PBA/CI da UHE Mauá.  

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA II – Apoio às atividades agropecuárias das 
comunidades indígenas 

TI Mococa 

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

Atividade Status Indicadores 
Observações específicas 

3°) Olericultura familiar Concluída Atas e fotos 

- Reuniões para discussão e 

planejamento no CGL; 

levantamento de 

preferências/interesses dos 

indígenas 

Concluído Ata V 

Levantamento anterior havia 
sido realizado em meados de 
2014. Em fevereiro e março de 
2017 o coordenador, 
agrônomo e historiador do 
CGL realizaram novos 
levantamentos. 

- Disponibilização de 

sementes e mudas de 

hortaliças; 

Concluído 
Fotos n° 1, 2, 

3 e 4 

Em setembro de 2016 foram 
disponibilizadas sementes de 
pepino, abobrinha, três tipos 
de abóbora, cenoura e 
melancia (previstas para 
serem aproveitadas por até 30 
indígenas). Durante 
capacitação realizada em 
março de 2017, cinco famílias 
dividiram entre si 220 mudas 
de alface lisa, 220 mudas de 
alface crespa, 220 mudas de 
beterraba, 128 mudas de 
couve matega, 128 mudas de 
rúcula; 128 mudas de 
tomatinho cereja. 

- Oficina sobre cultivo 

orgânico de hortaliças em 

quintais; 

Concluído 
Fotos n° 5, 6, 

7 e 8 

Em março de 2017 foi 
realizada capacitação 
experimental em um quintal. 
Tal experiência servirá para 
embasar nova proposta de 
capacitação para o 2º 
semestre de 2017. 



3) Relatos sobre o desenvolvimento das ações citadas no quadro 5 (relativas a 

olericultura familiar entre junho de 2016 e junho de 2017) 

A)  Sobre o planejamento no CGL, a disponibilização de recursos e o andamento 

da atividade 

 

No que tange a olericultura, no PBA/CI está prevista anualmente apenas a 

disponibilização de pequenas quantidades de sementes/mudas de olerícolas (pepino, 

abóbora, melancia, mandioca e batata doce) para que até 46 famílias de indígenas 

realizem cultivos especialmente com lógica de autoconsumo em área de 

aproximadamente 100m2.  

Sobre o assunto, inicialmente é importante considerar que na TI Mococa são 

poucos os indígenas que tradicionalmente cultivam olerícolas em hortas cercadas 

(próximas ou não de suas casas). Costumeiramente olerícolas como abóboras, pepinos 

e melancias são cultivadas em “roças de toco”, por vezes em sistema de consórcio com 

milho e feijão (ou próximas as áreas de plantio - ver fotos 1 e 2 disponíveis abaixo).      

Fotos 1 e 2: Registro de visita a área de cultivo com pepino, abóbora, feijão e milho (“roça de 
toco”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendo em vista as previsões iniciais do PBA/CI e a lógica de cultivo em áreas 

pequenas ou “roças de toco”, durante as reuniões do CGL normalmente a olericultura 

é abordada como atividade complementar à safra (não sendo o foco principal das 



discussões); de tal forma que para atendê-la normalmente é solicitada apenas a 

disponibilização de sementes.  

Neste contexto, no último ano agrícola foram adquiridas e disponibilizadas 

sementes de pepino, abóboras (três tipos com épocas de maturação/colheitas 

distintas), abobrinha e melancia para que até 30 famílias realizassem cultivos em seus 

quintais ou em “roças de toco”. Mister salientar que no âmbito do CGL a solicitação foi 

feita para 30 famílias e não 46 (conforme a previsão inicial do PBA/CI) pelos indígenas 

entenderem que nem todos teriam interesse ou condições de cultivar as olerícolas em 

questão.  

Para além da lógica de cultivo nas roças de toco, algumas famílias cultivam ou 

têm interesse de realizarem cultivos em hortas próximas de suas casas. Pensando 

nestas, durante capacitação sobre horticultura orgânica em quintais cinco famílias 

dividiram entre si: 220 mudas de alface lisa, 220 mudas de alface crespa, 220 mudas de 

beterraba, 128 mudas de couve manteiga, 128 mudas de rúcula; 128 mudas de 

tomatinho cereja. 

Sobre tal capacitação, foi realizada em março de 2016 e contou com 

representantes de cinco famílias que cultivavam ou tinham interesse de cultivar 

olerícolas em hortas cercadas (ver fotos 5, 6, 7 e 8). Na ocasião foram apresentados 

principalmente conceitos e práticas sobre olericultura orgânica, adubação e cobertura 

de canteiros, cultivos solteiros e/ou consorciados (plantas companheiras ou 

antagônicas).  

A partir de tal capacitação, alguns indígenas (re)apresentaram interesse de 

implantar hortas orgânicas no entorno de suas casas. Como no PBA/CI inicialmente 

não está previsto a aquisição de materiais para a construção/cercamento de hortas 

(fator limitante para muitos indígenas – devido a problemas com criações que 

transitam “soltas” na terra indígena), o assunto precisa ser melhor discutido no CGL 

para que sejam realizados os acordos e trâmites necessários visando a aquisição de 

materiais que inicialmente não estão previstos no PBA/CI. 

 

 

 



ANEXOS – OLERICULTURA FAMILIAR (2016/2017) 

Ata V: Cópia digital de ata de reunião do Comitê Gestor Local da terra indígena Mococa, 

realizada em 14/02/2017 para tratar de levantamentos de interesses de indígenas por cultivos 

agrícolas. 

 

 

 

 

 



Fotos 3 e 4: Registro de sementes e mudas de olerícolas disponibilizadas à indígenas da TI 

Mococa (em setembro de 2016 e março 2017, respectivamente).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos 5 e 6: Registro de capacitação para implantação de hortas orgânicas em quintais 

(levantamento e adubação orgânica dos canteiros).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos 7 e 8: Registro de capacitação para implantação de hortas orgânicas em quintais 

(transplantio de mudas de hortaliças). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quadro 6: Síntese das atividades desenvolvidas no projeto de olericultura para a 
escola da terra indígena Mococa (atividade inicialmente não prevista no PBA/CI).  

 

 

 

 

 

PROGRAMA II – Apoio às atividades agropecuárias das 
comunidades indígenas 

TI Mococa 

Subprograma II A (Agricultura) Período: 06/2016 à 09/2017 

Atividade Status Indicadores 
Observações específicas 

3°) Olericultura - escola Concluída Atas e fotos 

- Reunião na escola para 
discussão e planejamento 
com professor indígena e 
diretora da escola; 

Concluído 

Ata extraviada 
(a bolsa do 

agrônomo do 

CGL foi 

furtada )   

Foi realizada reunião com a 
diretora e um professor 
indígena. 

- Capacitação sobre horta 
mandala; 

Concluído 
Fotos n° 1, 2 e 

3 

Em novembro de 2016 três 
indígenas (sendo um professor 
da escola) participaram de 
curso no Centro Paranaense 
de Referência em 
Agroecologia (CPRA). 

- Implantação de horta 
orgânica na escola 
(disponibilização de 
insumos produtivos) 

Concluído 

(agosto 

2017) 

Fotos n° 4, 5, 
6 e 7; a e b 

Em agosto de 2017 foi 
implantada horta na escola, 
que não seguiu “modelo 
mandala” (inicialmente 
previsto) devido a mudança do 
funcionário do CGL 
responsável pelo 
acompanhamento da horta. 

- Acompanhamento e 
orientações técnicas aos 
contratados do CGL 

Em 

andamento 
- 

Em quase todas as visitas do 
agrônomo do CGL à terra 
indígena há troca de 
informações técnicas entre 
este e o contratado do CGL 
responsável por manejar a 
horta da escola. 

- Elaboração de material 
didático para trabalhar 
com alunos da escola 

Por iniciar 

(em atraso) 

Plano 
operativo do 

primeiro 
semestre de 

2017 

Com a saída do técnico de 
ciências humanas do CGL e a 
mudança da proposta (horta 
“mandala” para convencional 
ou “retangular”), a elaboração 
do material didático precisou 
ser repensada. 



4) Relatos sobre o desenvolvimento das ações citadas no quadro 6 (referentes a 

olericultura na escola da terra indígena Mococa) 

A)  Sobre o planejamento no CGL e desenvolvimento da atividade 

A implantação de uma horta para a escola estadual da terra indígena Mococa é 

assunto antigo no âmbito do CGL. Em 2013 foram iniciadas as primeiras conversas sobre o 

assunto, que acabou não sendo levada a diante especialmente em função da saída de um 

coordenador do CGL (que como vice-cacique e professor da escola ajudava a “puxar” o 

assunto).  

Em meados de 2016 o assunto surgiu novamente durante reunião com o “novo 

cacique” da terra indígena (que também era professor da escola). Foram discutidas as 

possibilidades de realizar os cultivos com apoio de ao menos um funcionário da escola e de um 

dos contratados indígenas do CGL. O modelo de cultivo circular (“mandala”) foi apresentado e 

em um primeiro momento chamou a atenção pela aparência; tanto que acabou sendo o 

escolhido para ser implantado na escola da TI. 

Por conta disto foi organizada a participação de três indígenas em uma capacitação 

sobre hortas mandalas (sendo que dois deles trabalhavam na escola da TI), que ocorreu em 

novembro de 2016 no Centro Paranaense de Referência em Agroecologia (CPRA), localizado 

em Curitiba. Na ocasião os indígenas tiveram contato com conteúdo teórico e prático sobre o 

assunto (e aprenderam as técnicas necessárias para construir uma horta mandala). 

Apesar disto, quando os mesmos retornaram a terra indígena não conseguiram 

construir a horta devido a outras atividades prioritárias que possuíam e por conta da chegada 

das férias escolares. Já em 2017, o assunto voltou a ser discutido no CGL durante reuniões de 

discussão, construção e atualização do plano operativo semestral.  

Uma nova proposta de implantação foi discutida e envolvia a participação de um 

indígena recém contratado pelo CGL. Este, que seria o responsável por manejar/cuidar 

diariamente da horta, preferiu que a mesma fosse construída em “moldes convencionais” 

(com canteiros retangulares e não circulares – “mandala”).  

Passado o período de frio intenso (que apresentava maior risco de geadas), em julho 

de 2017 foi iniciada a implantação da horta na escola estadual da TI Mococa. Além do 

agrônomo, outros cinco contratados do CGL atuaram na instalação da cerca, levantamento, 

adubação e plantio de hortaliças em canteiros.  



Como a atividade inicialmente não está prevista no PBA/CI, o agrônomo do CGL 

disponibilizou com recursos próprios um rolo de tela de arame, ferramentas e mudas de 

hortaliças. A área total da horta é de aproximadamente 50m2, onde estão 12 canteiros 

ocupados com as seguintes hortaliças: alface lisa, alface roxa, beterraba, couve manteiga, 

repolho, rúcula  e tomate cereja.  

Cada canteiro recebeu uma letra de identificação (A, B, C, D...) e possui ficha de 

acompanhamento de plantio e colheitas. A idéia é que estes primeiros cultivos sirvam de base 

para pautar os planejamentos futuros, no sentido de avaliar as preferências de consumo das 

crianças (e de preparo das cozinheiras).  

Sobre o assunto é importante ressaltar que a participação do contratado indígena 

que está manejando diariamente a horta é o que está viabilizando a mesma, na medida em 

que atualmente os funcionários da escola não conseguiriam assumir esta tarefa. Ainda quanto 

a participação do contratado indígena, ele tem demonstrado grande interessante na atividade 

e tem valorizado/aproveitado a “troca conhecimentos técnicos” com o engenheiro agrônomo 

do CGL a cada visita do mesmo a terra indígena; na medida em que demonstra na prática estar 

incorporando técnicas de horticultura orgânica aos trabalhos em andamento na escola.  

As primeiras colheitas de alface, rúcula e beterraba iniciaram na última semana de 

setembro de 2017. Como a demanda de consumo da escola está sendo menor do que o 

volume de produção da horta escolar, parte da produção está sendo destinada as famílias de 

indígenas da TI (que visitam a horta para colherem ou para solicitarem hortaliças ao 

contratado indígena que está cuidando da área cultivada). 

Fotos a e b: Registro do trabalho do indígena contratado pelo PBA/CI e indicado pelo CGL para 
ser o responsável por manejar diariamente a horta da escola da TI Mococa.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Por fim, cabe ainda mencionar que apesar de ser recente a iniciativa da horta escolar 

está sendo vista com bons olhos por muitos indígenas e lideranças da TI. Neste sentido, a 

mesma está sendo tratada como oportuna não só por permitir a melhora da alimentação das 

crianças da escola como também porque está sendo um espaço de referência para pensar 

outras propostas a serem desenvolvidas com algumas famílias.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS – HORTA TI MOCOCA 

 Fotos 1, 2 e 3: Registro de participação de três indígenas em curso sobre implantação de horta 

mandala em sistema orgânico de produção (realizada em Curititiba em novembro de 2016, no 

Centro Paranaense de Referência em Agroecologia). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos 4, 5, 6 e 7: Registro do processo de implantação de horta na escola da terra indígena 

Mococa.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quadro 7: Síntese das atividades desenvolvidas na terra indígena Mococa relativas a 
fruticultura no âmbito do programa II A do PBA/CI da UHE Mauá. 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA II – Apoio às atividades agropecuárias das 
comunidades indígenas 

TI Mococa 

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

Atividade Status Indicadores 
Observações específicas 

5°) Fruticultura Concluída Atas e fotos 

- Reuniões para discussões 

de interesses e 

planejamentos no CGL; 

Concluído Atas I e II 

Foram realizadas discussões 

sobre o assunto durante 

reuniões sobre elaboração e 

atualização do plano operativo 

(semestral e anual). 

- Levantamentos sobre 

interesse de indígenas  

Em 

andamento 
- 

Realizado em março e abril de 

2017 pelo coordenador, 

engenheiro agrônomo e 

historiador do CGL. Em 

atualização para elaboração 

do projeto. 

 - Elaboração de projeto  
Em 

andamento 
- 

Deverá ser finalizado e 

aprovado em ata no CGL em 

outubro de 2017. 

- Capacitações sobre 

fruticultura 
A iniciar  - 

Inicialmente previstas para 

março de 2017, foram 

replanejadas para o final de 

2017 devido aos trâmites 

prévios necessários para 

aquisições de mudas e outros 

insumos.  

- Disponibilização de 

mudas e outros insumos 

produtivos 

A iniciar - 

Planejada para ocorrer em 

novembro e dezembro de 

2017. 



5) Relatos sobre o planejamento das atividades relativas a fruticultura descritas no 

quadro 7 

A)  Considerações sobre o planejamento no CGL e perspectivas para implantação 

das mudas de frutíferas previstas no PBA/CI 

As frutíferas previstas no PBA/CI para serem disponibilizadas para indígenas 

da TI Mococa está organizada em duas frentes, a familiar e a coletiva. No que tange ao 

âmbito familiar, está prevista a aquisição de 39 mudas por família (para 46 famílias), já 

em relação a área coletiva está prevista a disponibilização da mesma quantidade total 

de mudas que serão divididas entre as famílias (3946 mudas – das quais 920 são de 

banana). 

Inicialmente no PBA/CI o trabalho com as frutíferas estava previsto para o 

primeiro ano de execução do projeto na TI Mococa, tanto no que diz respeito ao 

contexto familiar como ao coletivo. No entanto, no primeiro e no segundo ano de 

execução do Projeto a Funai disponibilizou uma grande quantidade de mudas para as 

famílias, fato que levou as lideranças da TI há solicitaram a priorização de outras 

atividades do projeto (conforme apresentado no relatório anual do PBA/CI de 2013 e 

2014).  

Quanto a área coletiva, também estava prevista para ser implantada no 

primeiro ano de execução do PBA/CI mas acabou não acontecendo até então porque 

as discussões do assunto normalmente o atrelavam a dependência da área em fase 

final de aquisição para a terra indígena Mococa. Contudo, como já se passaram cinco 

anos do início da execução do PBA/CI e tal área ainda não foi adquirida e 

disponibilizada para o uso dos indígenas, as “novas ou atuais” lideranças da TI 

discutem a possibilidade de implantar um pomar coletivo (de dimensão inferior a 

prevista no PBA/CI) em algum espaço da área atual da terra indígena.  

Em relação a fruticultura familiar, durante as reuniões do Comitê Gestor Local 

para discussão, elaboração e revisão de plano operativo semestral e anual da terra 

indígena Mococa, o assunto voltou a ser dialogado e tratado como uma demanda atual 

e necessária. Por conta disto, durante tais reuniões também foram discutidas as 

atividades/etapas a serem realizadas para viabilizar a aquisição de mudas de frutíferas 

para a implantação próxima a quintais de casas ou paióis de famílias de indígenas.  

Neste sentido, as primeiras atividades realizadas após as reuniões do Comitê 

Gestor Local foram conversas com famílias de indígenas para o levantamento de 

interesses/preferências de espécies de frutíferas. Tais conversas foram realizadas em 

fevereiro e março de 2017 pelo coordenador, historiador e agrônomo do CGL; 

posteriormente o assunto voltou a ser discutido em junho e julho de 2017 durante 



reuniões para revisão e atualização do plano operativo semestral e anual do PBA/CI 

para a TI Mococa.  

Após tais levantamentos e reuniões do CGL, chegou-se a definição (ver ata II, 

disponível em anexo) que neste primeiro momento 20 famílias deverão receber as 

mudas de frutíferas (com diversidade /quantidade variando conforme preferências e 

disponibilidade de espaço para cultivo). Quanto às outras 26 famílias que também 

possuem direito de receber as mudas, algumas já possuem quintais suficientemente 

arborizados com frutíferas e por isto gostariam de aproveitar o recurso para investir 

em outras atividades (como olericultura, por exemplo); ou ainda esperarão para 

receber e aproveitar suas mudas de frutíferas quando a área em fase final de aquisição 

para a TI Mococa for disponibilizada para o uso dos indígenas.  

Foto 1: Trecho da ata sobre reunião do CGL (julho 2017) para elaboração do plano 

operativo anual (2017/2018), quando foram definidos alguns elementos sobre o 

cultivo de frutíferas a ser realizado na TI Mococa com apoio do PBA/CI. 

 

 

 

 

 

Por fim, cabe informar que os indígenas esperam que as mudas sejam 

disponibilizadas nos últimos dois meses de 2017, quando passam a ocorrer chuvas 

maiores e mais freqüentes que poderão favorecer o melhor “pegamento” das mudas 

que serão transplantadas. Neste sentido cabe mencionar que também serão 

disponibilizadas capacitações e apoio técnico durante o processo de transplantio das 

mudas de frutíferas; que deverá ser realizado principalmente pelos contratados e 

famílias de indígenas que as receberá.  

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS – FRUTICULTURA  

Ata I: Ata de reunião do CGL da TI Mococa para tratar da elaboração do plano 
operativo do primeiro semestre de 2017, quando também foram discutidas as ações 
iniciais para viabilizar a disponibilização de mudas de frutíferas no segundo semestre 
de 2017. 

 

 

 

 

 

 



Ata II: Ata de reunião do CGL da TI Mococa para tratar da elaboração do plano 
operativo para o período de julho 2017 à junho de 2018. Na ocasião foram discutidas e 
definidas algumas ações que embasarão o projeto para aquisição e implantação das 
mudas de frutíferas previstas no PBA/CI. 

 

 

 

 

 



Quadro 8: Síntese das atividades desenvolvidas na terra indígena Mococa relativas a 
café e cana-de-açúcar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA II – Apoio às atividades agropecuárias das 
comunidades indígenas 

TI Mococa 

Subprograma II A (Agricultura) Período: 06/2016 à 08/2017 

Atividade Status Indicadores 
Observações específicas 

6°) Café e cana-de-açúcar Concluída Atas e fotos 

- Reuniões para discussões 

de interesses e 

planejamentos no CGL; 

Concluído 

Ata do plano 

operativo do 

1° semestre 

de 2017 

(disponível 

nos anexos da 

fruticultura) 

Foram realizadas discussões 

sobre o assunto durante 

reuniões de elaboração e 

revisão do plano operativo 

semestral e anual (2017/18). 

- Disponibilização de 

capacitações e outros 

recursos produtivos;  

A iniciar 

(em atraso) 
- 

Ações replanejadas para o 

final do segundo semestre de 

2017. 

*7°) Bovinocultura e 

piscicultura 
A iniciar  

*Atividades não previstas para 

o período de junho de 2016 à 

julho de 2017.  



6) Relatos sobre o planejamento das atividades relativas a café e cana-de-açúcar 

(descritas no quadro 8) 

As mudas de café previstas para serem adquiridas pelo PBA/CI para a terra 

indígena Mococa também estão planejadas para acontecerem em área coletiva e 

familiar. Quanto ao cultivo em área coletiva, está prevista a disponibilização de 1150 

mudas e até o momento foram realizadas poucas discussões sobre o assunto 

principalmente porque normalmente elas estão atreladas a terra em fase de aquisição 

para a terra indígena.  

No que diz respeito ao contexto familiar, está prevista a disponibilização de 25 

mudas de café por família (para 46 famílias); no entanto principalmente devido a 

aspectos relativos a afinidade/interesse com o cultivo e também de espaços 

agricultáveis disponíveis6 na TI Mococa, até a elaboração do plano operativo do 

primeiro semestre de 2017 somente três famílias manifestaram interesse em realizar o 

cultivo das mudas de café em questão.  

Por conta disto, no âmbito do CGL contratados e lideranças indígenas durante 

as reuniões de elaboração e revisão do plano operativo (primeiro e segundo semestre 

de 2017) decidiram adiar a implantação das mudas de café previstas no PBA/CI, 

havendo a possibilidade do recurso previsto para a aquisição delas ser redirecionado 

para outras atividades/cultivos agrícolas. Cabe ainda mencionar que a demanda das 

três famílias que solicitaram poucas mudas de café ao agrônomo do CGL será atendida 

da mesma forma em outubro de 2017 (com 300 mudas que foram obtidas a partir da 

doação de um viveiro ao técnico em questão). 

Foto 1: Trecho da ata sobre reunião do CGL (julho 2017) para elaboração do plano 

operativo anual (2017/2018), quando foram discutidas alguns elementos sobre o 

cultivo da cana-de-açúcar previsto para ser implantando na TI Mococa com apoio do 

PBA/CI. 

 

 

                                                           
6 Para a realização deste e de outros cultivos na terra indígena, em locais que os indígenas entendam 

como viáveis (em função de tipos de solo, relevo, proximidade da casa ou do paiol para favorecer 

condução/manejo do cultivo...). 



No que tange a cana-de-açúcar, no PBA/CI está previsto o cultivo de 2 

alqueires. As discussões sobre o assunto foram retomadas no CGL em meados de 

janeiro de 2017, durante as reuniões para elaboração do plano operativo do primeiro 

semestre do referido ano. Na ocasião, dois contratados indígenas disseram que 

conseguiram mudas doadas7 por assentados da reforma agrária e/ou outros “vizinhos” 

da terra indígena para que os cultivos pudessem ser realizados já no mês seguinte 

(fevereiro).  

A idéia inicial do cultivo estava pautada na formação de um pequeno canavial 

para que este no futuro se tornasse um espaço para produção e retirada de mudas. Os 

indígenas conseguiram as mudas doadas por vizinhos em meados de março, época que 

o tornou o plantio arriscado especialmente em função do período normalmente ser 

seco e com tendência a ter dias frios (prejudicial ao desenvolvimento de mudas recém 

transplantadas), levando a decisão de adiar o cultivo de cana para o segundo semestre 

de 2017.  

Ainda sobre o assunto, cabe mencionar que as “novas” lideranças indígenas 

da TI e já manifestaram interesse em realizar o cultivo de cana em pequena escala, 

principalmente para atender bovinos da comunidade e favorecer a aquisição do 

engenho de cana previsto para ser adquirido pelo PBA/CI para a terra indígena 

Mococa.  

Foto 2: Trecho da ata sobre reunião do CGL para elaboração do plano operativo anual 

(2017/2018), quando foram discutidas alguns elementos sobre o cultivo da cana-de-

açúcar previsto para ser implantando na TI Mococa com apoio do PBA/CI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Uma vez que estudavam a possibilidade de aproveitar o recurso previsto no PBA/CI para realizarem o 

cultivo da cana na terra em fase final de aquisição para a TI.  



7) Relatos sobre discussões relativas a bovinocultura e pisicultura 

Para o período de junho de 2016 à julho de 2017, objeto deste relatório, 

foram realizadas discussões mas não foram planejadas atividades de bovinocultura e 

piscicultura durante as reuniões do Comitê Gestor Local da TI Mococa.  

No período citado, a bovinocultura prevista no PBA/CI também era discutida 

de forma vinculada a área em fase de aquisição para a terra indígena, não só por conta 

das poucas áreas agricultáveis atualmente disponíveis na TI como também por conta 

de experiências recentes pouco positivas envolvendo a gestão e o manejo do gado 

disponibilizado pela Funai (que ocupa parte das pastagens existentes na terra 

indígena).  

Foto 1: Trecho da ata sobre reunião do CGL (julho 2017) para elaboração do plano 

operativo anual (2017/2018), quando foram discutidas alguns elementos sobre a 

bovinocultura e piscicultura previstas no PBA/CI para ser implantando na TI Mococa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre o assunto é mister ainda mencionar que após a nova mudança de 

cacique na terra indígena Mococa (em agosto de 2017) a bovinocultura voltou a ser 

tratada em reuniões do CGL e poderá ser iniciada na área atual da terra indígena, já 

que algumas lideranças têm manifestado este interesse.  

Quanto a piscicultura prevista no PBA/CI, durante as reuniões para elaboração 

do plano operativo o assunto foi abordado mas colocado como dependente da 

presença de um profissional especializado (zootecnista ou veterinário) a ser 

disponibilizado pelo PBA/CI para esclarecer questões técnicas e de legislação sobre a 

instalação de tanques para a criação de peixes.  

Ademais, durante tais reuniões a equipe técnica sugeriu aos indígenas da TI 

Mococa uma visita à terra indígena Laranjinha, onde há um projeto de piscicultura em 

andamento com apoio do PBA/CI. Tal visita ainda não aconteceu mas deverá ser 



viabilizada no segundo semestre de 2017; devido a manifestação de interesse das 

“novas”8 lideranças da terra indígena.  

 

                                                           
8 Que foram eleitas no início de agosto de dois mil e dezessete.  


