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1) Apresentação
O quadro (1) apresenta uma breve síntese das ações inicialmente previstas no
programa de agropecuária do PBA/CI e planejadas (ou não) no âmbito do CGL para
serem desenvolvidas durante o período de junho de 2016 a junho de 2017 na terra
indígena Queimadas.
Sobre a primeira atividade descrita no quadro em questão (safra de feijão e
milho), foi realizada em escala parcial (6 alqueires de feijão e 6 alqueires de milho) ao
inicialmente previsto no PBA/CI (12,4 alqueires de feijão e 12,4 alqueires de milho)
devido a experiências anteriores e preocupações de lideranças indígenas no que diz
respeito ao aproveitamento do recurso disponibilizado; uma vez que nos dois
primeiros anos de execução do PBA/CI (quando foram realizados preparos e cultivos
na escala prevista no PBA/CI) parte considerável da área cultivada acabou sendo
“perdida no mato” (devido à dificuldades atreladas a capinas de áreas grandes).
No que diz respeito a segunda atividade citada no quadro 1 (apicultura), é
importante ter em mente que inicialmente ela não foi prevista no PBA/CI. No entanto,
como na terra indígena há uma grande área de mata nativa (ou em estágio avançado
de sucessão vegetal) e a cadeia produtiva do mel é bem desenvolvida no município de
Ortigueira (que normalmente figura entre os três maiores produtores de mel do
Brasil), a atividade passou a ser discutida no CGL como oportuna para geração de
renda para famílias de indígenas e para a Associação Comunitária Indígena Queimadas.
Como inicialmente não há recurso previsto no PBA/CI para iniciar a apicultura na TI, os
indígenas pretendem viabilizar a mesma com a utilização de parte de recurso
monetário que em um primeiro momento foi previsto para adquirir uma pácarregadeira para a terra indígena (e que não será adquirida especialmente em função
dos riscos e custos que envolvem o uso e a manutenção da máquina em questão).

Quanto a terceira atividade do quadro (olericultura), no PBA/CI também não
há previsão de trabalho com olerícolas. Para tentar estimular o desenvolvimento de
algumas ações de olericultura a partir do uso de parte do recurso monetário
inicialmente previsto para adquirir uma pá-carregadeira (conforme mencionado no
parágrafo anterior), em fevereiro de 2017 foi realizada capacitação sobre cultivos de
olerícolas orgânicas no quintal da família de um dos coordenadores do Comitê Gestor
Local, com a idéia que este espaço pudesse despertar a atenção de alguns indígenas.
Ainda com o mesmo propósito, em fevereiro de 2017 três mulheres indígenas
realizaram visita e participaram de atividades práticas em uma propriedade que há
cinco anos realiza cultivos de olerícolas em sistema orgânico e agroflorestal.
No que tange a quarta atividade citada no quadro 1 (fruticultura),
especialmente devido a demanda de trabalho de outras atividades prioritárias (a
maioria delas relacionadas a safra) as mudas de frutíferas previstas no PBA/CI foram
discutidas no âmbito do Comitê Gestor Local para serem adquiridas e transplantadas
no último trimestre de 2017 (principalmente por conta das chuvas que deverão
favorecer o “pegamento” das mudas que serão transplantadas). Assim mesmo, para
atender a demanda de poucas famílias em março de 2017 foi realizada oficina sobre
preparo de covas e transplantio de mudas de frutíferas; na ocasião também foram
disponibilizadas 45 mudas de frutíferas nativas que foram aproveitadas por outras 7
famílias.
Sobre a quinta atividade descrita no quadro 1 (bovinocultura), de maneira
resumida vale mencionar que no período em questão (junho de 2016 a junho de 2017)
os contratados indígenas realizaram a instalação de cercas de arame liso em um dos
dois piquetes que deverão totalizar 5 alqueires (área a ser cercada a partir dos
materiais previstos para serem adquiridos pelo PBA/CI). Quanto ao outro piquete, em
março de 2017 teve solo preparado e adubado com calcário e fosfato para que entre
outubro e novembro de 2017 possa ser realizada a semeadura com gramínea para
formação de pastagem. No que diz respeito a construção do curral, os indígenas
esperam realizar a construção no final do segundo semestre de 2017; dependendo do
andamento de outras atividades prioritárias e da disponibilização de recursos
produtivos.

Quanto a piscicultura (sexta atividade descrita no quadro 1), cabe informar
que foram realizadas poucas discussões sobre o assunto especialmente em função de
outras demandas prioritárias no âmbito do Comitê Gestor Local.
Por fim, além do quadro síntese geral do programa (quadro 1) também estão
disponíveis outros seis que sintetizam as ações referentes a cada uma das atividades
agropecuárias previstas no programa (safra de feijão e milho; apicultura; olericultura;
fruticultura; bovinocultura e piscicultura). Estes estão disponíveis nos anexos do
programa IIA do PBA/CI, assim como fotos e textos (“relatos”) que auxiliam a leitura e
compreensão das atividades descritas nos quadros.

Quadro 1: Relação das atividades agropecuárias previstas para serem realizadas na
terra indígena Queimadas no âmbito do programa II A do PBA/CI da UHE Mauá.
PROGRAMA II – Apoio às atividades agropecuárias das
comunidades indígenas
Subprograma II A (Agricultura)
Atividade
Status
Indicadores

1°) Safra de feijão e milho

Concluída

Atas e fotos

2°) Apicultura

Em
andamento
(atividade
não
prevista no
PBA/CI)

Atas e fotos

3°) Olericultura

A iniciar
(atividade
não
prevista no
PBA/CI)

Fotos

4°) Fruticultura

Em
andamento

Atas e fotos

TI Queimadas
Período: 06/2016 à 06/2017
Observações gerais
Realizada em escala parcial
quanto ao previsto no PBA/CI.
Previsto: 12 ,4 alqueires de
feijão e 12,4 alqueires de
milho;
Realizado: 6 alqueires de
feijão e 6 alqueires de milho
Atividade não prevista no
PBA/CI.
Realizada capacitação de 10
indígenas interessados. Na
dependência de recurso
monetário oriundo de
substituição da pácarregadeira prevista no
PBA/CI.
Realizadas capacitação
experimental com 5 indígenas
contratados para que estes
auxiliem em outras oficinas no
segundo semestre de 2017.
Foi realizada oficina de
transplantio de frutíferas
nativas com representantes
de 7 famílias (capacitação
experimental) e
levantamentos sobre
interesses de famílias por
frutíferas (em aferição).

5°) Bovinocultura

Em
andamento
(com
atraso)

Atas e fotos

Finalizada a instalação de
cerca em um dos dois
piquetes. Segundo piquete
adubado para semeadura
com sementes de
gramíneas em outubro de
2017. Pendente construção
de curral, aquisição de
animais e insumos
produtivos.

6°) Piscicultura

A iniciar
(em atraso)

-

Não foram previstas
atividades no CGL no período
em questão.

Quadro 2: Síntese das atividades desenvolvidas na terra indígena Queimada 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
Subprograma II A (Agricultura) – Safra 2016/2017
Atividade
Status
Indicadores
1°) Safra de feijão e milho
Concluída
Atas e fotos
A) Reuniões para discussão
e planejamento da safra no
CGL

Concluída

Ata I

B) Disponibilização de
recursos para realização de
cultivos em áreas
mecanizáveis

Concluída

Fotos n° 1, 2
e3

C) Disponibilização de
sementes para cultivos em
“roças de toco”

Concluída

Foto n° 4 e 5

D) Troca de conhecimentos
técnicos sobre cultivos,
trator e implementos
agrícolas

Concluída

Fotos n° 6, 7
e8

E) Manutenção de trator e
implementos agrícolas

Concluída

Fotos n° 9,
10 e 11

F) Levantamentos e
sistematização de
dados/informações sobre
colheitas

Concluída

Fotos n° 12 e
13

TI Queimadas
Período: 06/2016 à 06/2017
Observações específicas
Assuntos relacionados a safra
são tratados em quase todas as
reuniões do Comitê Gestor
Local.
Foram disponibilizados recursos
para cultivar cerca de 6
alqueires de feijão e 6 alqueires
de milho em áreas
mecanizáveis.
Disponibilizadas 1440 Kg
sementes de feijão e 550Kg de
sementes de milho para atender
a demanda de cultivos em
“roças de toco”.
Durante o período da safra,
dentro e fora das reuniões do
CGL, ocorrem diálogos
envolvendo “trocas” de
conhecimentos técnicos.
Foram realizadas as
manutenções periódicas e
ocasionais necessárias durante
atividades relacionas a safra.
Dados foram levantadas
coordenador, tratorista e
vigilante do CGL. Os dados
foram sistematizados para que
fossem geradas informações
quantitativas e qualitativas
sobre as colheitas.

ANEXOS - SAFRA DE FEIJÃO E MILHO (2016/2017)
Ata I: Cópia digital de ata de reunião do Comitê Gestor Local da terra indígena Queimadas,
realizada em 19/05/2016 para tratar do planejamento de atividades relacionadas a safra de
feijão e milho 2016/2017.

Fotos 1, 2 e 3: Disponibilização de recursos para preparos de solos e viabilização de cultivos e
colheitas em áreas mecanizáveis.

Fotos 4 e 5: Disponibilização de sementes de feijão e milho para cultivos em “roças de toco”.

Foto 6, 7 e 8: Registro de reunião do CGL e visita com contratados indígenas a locais de plantio
(para georreferenciamento de áreas), espaços onde ocorrem troca de conhecimentos técnicos
sobre cultivos, trator e implementos agrícolas.

Foto 9, 10 e 11: Registro de manutenção realizada em trator da TI Queimadas pelo PBA/CI
(conserto e substituição de pneus danificados durante trabalhos da safra 16/17).

Foto 12: Registro de levantamento de feijões colhidos e batidos por indígenas da TI Queimadas
no âmbito da safra 2016/2017 apoiada pelo PBA/CI. Levantamentos realizados por indígenas
contratados pelo Comitê Gestor Local da TI após solicitação/orientação do agrônomo do CGL.

Foto 13: Registro de levantamento de feijões colhidos e batidos por indígenas da TI Queimadas
no âmbito da safra 2016/2017 apoiada pelo PBA/CI. Levantamentos realizados por indígenas
contratados pelo Comitê Gestor Local da TI após solicitação/orientação do agrônomo do CGL.

Foto 14 e 15: Registro de feijoeiros colhidos e batidos por indígenas da TI Queimadas no
âmbito da safra 2016/2017 apoiada pelo PBA/CI.

1) Relatos sobre o planejamento e o desenvolvimento das ações citadas no quadro 2
(relativas a implantação da safra de grãos e cereais 2016/2017 na TI Queimadas)
A) Sobre o planejamento no CGL e a disponibilização de recursos produtivos
Na terra indígena Queimadas, mensalmente são realizadas ao menos duas
reuniões do Comitê Gestor Local com a presença dos indígenas contratados pelo
PBA/CI, do cacique, de outras lideranças e indígenas da TI. Nestes espaços, com
frequência os assuntos relacionados ao programa de apoio as atividades agropecuárias
da terra indígena são discutidos.
No contexto do CGL da TI Queimadas, ao longo dos cinco anos de execução do
PBA/CI a safra de feijão e milho sempre foi tratada como a atividade a ser priorizada
pelo Projeto em questão, principalmente devido ao grande número de indígenas que
historicamente se interessam e realizam cultivos de grãos e cereais (tanto em áreas
mecanizáveis como nas “roças de toco ou coivara” - áreas não mecanizáveis).
Na safra 2016/2017, no âmbito do CGL os indígenas decidiram solicitar
recurso para cultivar cerca de 6 alqueires de feijão e 6 alqueires de milho em áreas
mecanizáveis, além de sementes (1440 Kg sementes de feijão e 550Kg de sementes de
milho) para viabilizar cultivos em “roças de toco” para algumas famílias. Tais sementes

foram obtidos com recurso inicialmente previsto para cultivar cerca de 2 alqueires de
feijão em sistema mecanizável (que apresenta maior custo monetário, uma vez que
este inclui gastos com preparos e correções de solos).
Sobre os 1140Kg de sementes de feijão, foram distribuídas para cerca de 100
indígenas (conforme anotações realizadas pelo coordenador do CGL). Quantos as
sementes de milho, foram divididas entre cerca de 35 indígenas (para além daqueles
que eventualmente retiraram sementes sem que tivessem nome registrado pelo
coordenador).
Ademais, cabe informar que durante a safra 2016/2017 o Projeto
disponibilizou recursos para viabilizar todas as manutenções de máquinas e
implementos necessárias para a realização dos preparos e cultivos dos solos.

B) Sobre a execução da safra e os resultados obtidos a partir dos recursos
produtivos disponibilizados

A área mecanizável cultivada com feijão foi de 6 alqueires (14,5 hectares). As
lideranças indígenas decidiram realizar o plantio em uma única área, que foi
dimensionada e georreferenciada por dois contratados indígenas (ver foto 7).
Posteriormente esta área foi preparada (uma gradagem com grade aradora e duas
com niveladora) e semeada no final de setembro de 2016 (metade com feijão carioca e
metade com feijão preto).
Após a germinação das plantas (foto 3), lideranças indígenas convocaram os
interessados em assumir parcelas de feijão - que tiveram tamanho variável e definido
pelos próprios indígenas (“fiscais de cultivo e puxirão”). Estima-se que cerca de 40
indígenas receberam parcelas de feijão para que manejassem e colhessem para suas
famílias; além mais de outras 30 que realizaram cultivos em pequenas áreas
mecanizáveis (“arados”).
No que diz respeito aos resultados quantitativos obtidos nos cultivos de feijão
realizados pelos indígenas com apoio do PBA/CI, levantamentos realizados pelo
coordenador em conjunto com o tratorista e com um vigilante contratado pelo CGL
(durante as “bateções” mecanizadas dos feijoeiros), foram colhidos cerca de 420
volumes de feijão (331 de feijão carioca + 89 de feijão preto – com peso médio em
torno de 50Kg/volume).
Ainda segundo informações levantadas pelo coordenador do CGL, boa parte do
feijão colhido seria destinado ao autoconsumo dos indígenas. No entanto como a
colheita obtida por algumas famílias foi bem superior ao que necessitavam para o
consumo, muitos indígenas realizaram vendas de feijão no município de Ortigueira
(havendo caso de indígenas que por iniciativa própria foram a cidades vizinhas para
comercializaram parte de suas produções).
Quanto aos cultivos de milho em arados, ocorreram em solos espalhados ao
longo da terra indígena e tiveram tamanho médio variável (em função de interesses de
indígenas e/ou de áreas que alguns indígenas tradicionalmente cultivam a gramínea
em questão). No que tange aos resultados das colheitas, não tiveram dados levantados
pelo coordenador e tratorista; no entanto cabe mencionar que boa parte das áreas

cultivadas com milho em arados não resultaram em colheitas significativas
(especialmente devido a prejuízos pela falta de manejo de plantas espontâneas).
Quanto as “roças de toco” cultivadas com milho, tradicionalmente possuem
dimensões variadas. Algumas são historicamente cultivadas pelos mesmos indígenas,
que ano a ano as cultivam de maneira parcial ou total (dependendo principalmente da
disponibilidade de sementes e de “camaradas” ou “parceiros” para realizar “puxirões”
de roçadas e semeaduras manuais).
Sobre as colheitas obtidas nestas áreas, os contratados indígenas do CGL não
puderam realizar registros quantitativos uma vez que nestes casos, normalmente
muitos dos indígenas vão “colhendo e gastando” o milho conforme o estágio de
desenvolvimento deles (milho verde ou grãos) e a demanda de consumo da família e
das criações.

No entanto, cabe mencionar que muitos indígenas (incluindo

contratados do CGL e lideranças) relataram que boa parte dos cultivos de milho
realizados nas “roças de toco” apresentaram produtividade maior do que os realizados
nas áreas mecanizáveis (“arados”).

Quadro 3: Síntese das atividades desenvolvidas no projeto de apicultura da terra
indígena Queimadas no âmbito do programa II A do PBA/CI da UHE Mauá.
PROGRAMA II – Apoio às atividades agropecuárias das
comunidades indígenas
Subprograma II A (Agricultura) – Apicultura (atividade
inicialmente não prevista no PBA/CI)
Atividade
2°) Apicultura
- Reuniões para
discussões e
planejamentos no CGL
- Capacitação:
Trabalhador na apicultura

- Disponibilização de
recursos produtivos

Status

Indicadores

Em
andamento

Atas e fotos

TI Queimadas
Período: 06/2016 à 06/2017

Observações específicas:

Concluído

Ata I

O projeto de apicultura é
discutido ao menos uma vez
por mês no CGL.

Concluído

Fotos n° 1, 2,
3, 4 e 5

Realizada entre 21/03/2017 à
24/03/2017 com a participação
de 10 indígenas.

A iniciar

-

Atividade não prevista no
PBA/CI.
Aguardando disponibilização
de parte de recurso monetário
inicialmente previsto para
adquirir uma pá-carregadeira..

2) Relatos sobre o desenvolvimento das ações citadas no quadro 3 (relativas a
apicultura na TI Queimadas)
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 Queimadas são realizadas uma série de reuniões do
Comitê Gestor Local. No caso da apicultura, as mesmas começaram a ocorrer de
maneira mais frequente em meados de 2016, quando o coordenador do CGL (que já
trabalhou em apiários dentro e fora da terra indígena) passou a manifestar interesse e
contar com o apoio de outras lideranças (incluindo o cacique) na discussão de uma
proposta de apicultura com apoio do PBA/CI para geração de renda monetária tanto
para indígenas da TI Queimadas como para a Associação Comunitária Indígena
Queimadas.
Como a atividade não está prevista no PBA/CI, os indígenas pretendem
viabilizá-la utilizando recurso inicialmente previsto para adquirir uma pá carregadeira
para a TI Queimadas. Desde janeiro de 2017 (antes e após a reunião do Comitê Gestor
Geral do PBA/CI) os indígenas planejavam iniciar as criações de abelha a partir de
julho/agosto (pela época ser melhor para a captura de enxames – início das floradas –
primavera), por isto no âmbito das discussões do plano operativo no Comitê Gestor
Local foi prevista capacitação sobre apicultura.
A mesma foi realizada no final de março e contou com a participação de 10
indígenas, todos aprovados após 4 dias de curso (ver fotos 1, 2, 3, 4 e 5). A proposta
discutida no CGL é que cada um dos que concluíram o curso recebam o direito de
utilizar 5 ninhos/10 melgueiras (de um total de 200 ninhos e 400 melgueiras a serem
adquiridas) para que produzam mel para o consumo de suas famílias; e para que
possam dar os primeiros passos na atividade (e decidam evoluir ou não atividade,
conforme interesse e disponibilidade de recursos - próprios ou do PBA/CI).
Ademais, inicialmente os indígenas pensam em destinar boa parte dos 200
ninhos e 400 melgueiras que serão adquiridos pelo PBA/CI (quando o recurso estiver
disponível após trâmites que envolvem a substituição da pá-carregadeira por outras
ações) para a geração de renda para a Associação Comunitária Indígena Queimadas
(ACIQ). Para tanto, ainda discutem acordos básicos essenciais para que esta atividade
possa ocorrer de maneira satisfatória e possa gerar renda para a ACIQ.
Por fim, cabe informar que a autorização para a substituição da pácarregadeira por outras ações (como a apicultura) foi aprovada no final de setembro
de 2017. Apesar de ocorrer em um momento posterior ao que os indígenas esperavam
para que pudessem iniciar suas criações já no mês em questão, os entendem que os
tramites para a disponibilização de recursos devem ser iniciados o quanto antes; uma

vez que pretendem tentar realizar capturas de enxames no final de 2017 e início de
2018.

ANEXOS – APICULTURA TI QUEIMADAS
Ata I: Cópia digital de ata de reunião do Comitê Gestor Local da terra indígena Queimadas
realizada em 03/04/2017 para tratar, entre outros assuntos, de questões relativas a apicultura.

Fotos 1 e 2: Registro de capacitação de apicultura para dez indígenas realizado no Sindicato
Rural de Ortigueira e na terra indígena Queimadas.

Fotos 3, 4 e 5: Registro de capacitação de apicultura realizado na terra indígena Queimadas
com a participação de dez indígenas.

Quadro 4: Síntese das atividades desenvolvidas no projeto de olericultura da terra
indígena Queimadas no âmbito do programa II A do PBA/CI da UHE Mauá.
PROGRAMA II – Apoio às atividades agropecuárias das
comunidades indígenas
Subprograma II A (Agricultura) – Olericultura
Atividade inicialmente não prevista no PBA/CI
Atividade
Status
Indicadores
3°) Olericultura
Concluída
Atas e fotos
- Reuniões para discussão e
planejamento no CGL;

Em
andamento

-

- Oficina sobre cultivo
orgânico de hortaliças em
quintais;

Concluído

Fotos n° 1, 2,
3e4

- Vivência em propriedade
de cultivo de hortaliças em
sistema orgânico e
agroflorestal de produção

Concluído

Fotos n° 5, 6,
7e8

TI Queimadas
Período: 06/2016 à 06/2017
Observações específicas
Foram realizadas discussões
sobre o assunto durante o
período de construção e
atualização do plano operativo
do primeiro semestre de 2017.
Em fevereiro de 2017 foi
realizada capacitação
experimental no quintal da
casa do coordenador do CGL
com a participação de outros 4
contratados indígenas. Tal
experiência prévia servirá para
embasar nova proposta de
capacitação para o 2º
semestre de 2017 (que
contará com o auxílio dos
indígenas contratados).
Também em fevereiro de 2017
três mulheres indígenas
participaram de vivência em
área que há cinco anos
trabalha com produção
orgânica de hortaliças (em
sistema agroflorestal)

4) Relatos sobre o desenvolvimento das ações relativas a olericultura na TI
Queimadas
Inicialmente é importante mencionar que no PBA/CI da UHE Mauá não foram
previstos cultivos de olerícolas para a terra indígena Queimadas. Com o avanço nas
discussões sobre a substituição da pá-carregadeira para a realização de outras ações
não previstas no PBA/CI, alguns indígenas manifestaram interesse em solicitar recursos
para adquirir insumos produtivos para a instalação de hortas.
Para melhor conhecer o interesse de alguns indígenas e estimular o cultivo de
hortaliças em quintais, foi realizada uma oficina de horticultura orgânica em frente a
casa do coordenador do CGL (por onde circulam muitos indígenas) que contou com a
participação de cinco contratados indígenas. Além de apresentar técnicas de cultivo
orgânico e disponibilizar insumos (como adubos e mudas de hortaliças), tal oficina
também teve como propósito levantar idéias e sugestões de indígenas para a
realização de novas oficinas no segundo semestre de 2017; quando espera-se que
parte dos recursos da pá-carregadeira possa ser destinado a aquisição de materiais e
insumos produtivos para a instalação de hortas em quintais de algumas famílias de
indígenas da TI Queimadas.
Por fim, cabe também mencionar que em fevereiro de 2017 três mulheres
indígenas participaram de vivência em área de cultivo orgânico de hortaliças em
sistema agroflorestal (ver fotos 5, 6, 7 e 8). Tal experiência também serviu para
levantar outras idéias sobre métodos que favorecerão a realização de futuras
capacitações sobre olericultura e agrofloresta na terra indígena Queimadas.

ANEXOS – OLERICULTURA
Fotos 1 e 2: Registro de capacitação com contratados indígenas sobre produção orgânica de
hortaliças em quintais (fevereiro de 2017).

Fotos 3 e 4: Registro de capacitação com contratados indígenas sobre produção orgânica de
hortaliças em quintais (fevereiro de 2017).

Fotos 5 e 6: Registro de visita de mulheres indígenas em área de cultivo orgânico de hortaliças
em sistema agroflorestal.

Fotos 7 e 8: Registro de visita de mulheres indígenas em área de cultivo orgânico de hortaliças
em sistema agroflorestal.

Quadro 5: Síntese das atividades desenvolvidas na terra indígena Queimadas relativas
a fruticultura no âmbito do programa II A do PBA/CI da UHE Mauá.
PROGRAMA II – Apoio às atividades agropecuárias das
comunidades indígenas
Subprograma II A (Agricultura) - Fruticultura
Atividade
Status
Indicadores
5°) Fruticultura
Concluída
Atas e fotos

TI Queimadas
Período: 06/2016 à 06/2017
Observações específicas

Concluído

-

Foram realizadas discussões
sobre o assunto durante
reuniões para elaboração e
atualização do plano operativo
(semestral e anual).

- Levantamentos sobre
interesse de indígenas

Em
andamento

-

Em fase final para elaboração
do projeto.

- Elaboração de projeto

Em
andamento

-

Deverá ser finalizado e
aprovado em ata no CGL em
outubro de 2017.

Fotos n° 1, 2,
3e4

Realizada em março de 2017.
Disponibilizadas 45 mudas de
frutíferas nativas para 7
famílias de indígenas.

-

Planejadas para o final de
2017 devido aos trâmites
prévios necessários para
aquisições de mudas e outros
insumos que serão utilizados.

-

Planejada para ocorrer em
novembro e dezembro de
2017.

- Reuniões para discussões
de interesses e
planejamentos no CGL

- Capacitação sobre
transplantio de mudas de
frutíferas nativas

- Capacitações sobre
fruticultura

- Disponibilização de
mudas e outros insumos
produtivos

Concluído

A iniciar

A iniciar

5) Relatos sobre as atividades relativas a fruticultura (descritas no quadro 5)

No que diz respeito a implantação da fruticultura prevista no PBA/CI para a
terra indígena Queimadas, durante as reuniões para elaboração do plano operativo
(dezembro de 2016 e janeiro de 2017) as mudas de frutíferas foram planejadas para
serem implantadas nos últimos meses de 2017; período que será mais favorável para o
“pegamento” das mudas que serão transplantadas (devido a maior disponibilidade
chuva – menor dependência de irrigação).
Também durante as reuniões em questão foram programadas outras ações
que seriam realizadas previamente para favorecer o andamento do processo e auxiliar
na construção da proposta de implantação das mudas na terra indígena. Entre tais
ações foi programada uma capacitação de transplantio de mudas de frutíferas nativas,
que acabou em março de 2017 ocorrendo no quintal de uma família e serviu de
experiência para levantar elementos que favorecerão a elaboração e realização de
várias oficinas no segundo semestre de 2017 (durante o período de disponibilização e
transplantio de mudas de frutíferas em inúmeros quintais espalhados ao longo da TI
Queimadas.
Ademais, cabe mencionar que durante a oficina realizada em 20 de março de
2017 foram disponibilizadas 45 mudas de frutíferas nativas que foram aproveitadas
por 7 famílias que participaram de maneira parcial ou integral da capacitação. Por fim,
cabe informar que contratados do CGL realizaram levantamentos na terra indígena
sobre preferências de famílias por frutíferas; tais levantamentos estão sendo
atualizados e a idéia é que no final de setembro de 2017 estejam finalizados para
subsidiar o projeto para a aquisição de mudas de frutíferas e outros insumos
produtivos.

ANEXOS – FRUTICULTURA
Foto 1, 2 e 3: Registro de capacitação realizada no quintal da casa de uma família
(experiência prévia para obtenção de elementos que favorecerão a construção de um
método para as capacitações que serão realizadas em maior escala no segundo
semestre de 2017, durante disponibilização de mudas de frutíferas).

Quadro 6: Síntese das atividades desenvolvidas na terra indígena Queimadas relativas
a bovinocultura.

PROGRAMA II – Apoio às atividades agropecuárias das
comunidades indígenas
Subprograma Agricultura – Bovinocultura
Atividade
6°) Bovinocultura e
piscicultura

- Reuniões para discussões
de interesses e
planejamentos no CGL;

- Capacitações sobre
instalação de cercas de
arame listo;

- Preparo e correção de
solos para formação de
pastagem;
- Aquisição de sementes
para formação de
pastagem;

TI QUEIMADAS
Período: 06/2016 à 08/2017

Status

Indicadores

Concluída

Atas e fotos

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).

Fotos n° 1, 2,
3e4

Realizada por duas vezes
(04/2016 e 06/2017), teve
duração de quatro dias cada
capacitação. Participaram 5
indígenas contratados pelo
CGL, além de outros da
comunidade que
acompanharam de maneira
esporádica (por curiosidade ou
interesse).

Fotos n°5 e 6

Solo de piquete foi corrigido
com calcário em março de
2017.

Concluído

Concluído

Concluído

-

Observações específicas

As sementes de pastagem
foram adquiridas em junho de
2017 e deverão ser semeadas
em outubro/novembro 2017.

6) Relatos sobre as atividades relativas a bovinocultura de corte na TI Queimadas
(descritas no quadro 6)
No que tange ao projeto de bovinocultura de corte, além da aquisição de
bovinos (e insumos para o manejo dos animais adquiridos) no PBA/CI está previsto a
compra de materiais para o cercamento de 5 alqueires paulista e para a construção de
um curral.
Quanto a construção das cercas, ficou sob a responsabilidade dos contratados
indígenas do CGL. Após a realização de duas capacitações sobre técnica para a
instalação de cercas com arames lisos (ver fotos 1, 2, 3 e 4), os 5 contratados em
questão realizaram a instalação de cercas em um piquete que tem dimensão de
aproximadamente 3,5 alqueires; estando pendente a instalação de cerca em outro
piquete que tem dimensão de aproximadamente 1,5 alqueires.
Sobre este piquete por ter cerca a ser instalada, teve solos preparos e
corrigidos com calcário em março de 2017; e deverão ser semeados com sementes de
gramíneas em outubro/novembro de 2017 visando a formação de pastagem. Em
seguida este piquete será cercado e os contratados indígenas deverão iniciar a
construção do curral, que está inicialmente programado para ocorrer em
novembro/dezembro de 2017.
Após terminada esta etapa de estruturação do projeto (formação de
pastagem + instalação de cercas + construção do curral), o processo de aquisição dos
bovinos previstos no PBA/CI poderá ser iniciado; que também dependerá de
discussões e do estabelecimento de acordos com as novas lideranças indígenas (já que
em agosto de 2017 houve a substituição do cacique e do vice-cacique da terra
indígena).

ANEXOS – BOVINOCULTURA
Fotos 1 e 2: Registro de capacitação realizada com indígenas para instalação de cercas
de arame liso em área de pastagem.

Fotos 3 e 4: Registro de capacitação realizada com indígenas para instalação de cercas
de arame liso em área de pastagem.

Fotos 5 e 6: Registro de área com solos gradeados e corrigidos com calcário para a
realização de semeadura de gramínea em outubro/novembro de 2017 visando
formação de pastagem.

