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INTRODUÇÃO 
 

O presente documento refere-se ao Projeto Básico Ambiental do Componente Indígena do 

processo de licenciamento da UHE Mauá. Para isto, segue as orientações dos Estudos 

Sócio-Ambientais nas Terras Indígenas de Queimadas e Mococa que atenderam ao Termo 

de Referência FUNAI – Ofício nº 235/CMAM/CGPIMA/2006.  

Referidos estudos foram detalhados em uma Matriz de Impactos que foi aprovada pela 

FUNAI e, posteriormente, apresentada nas Terras Indígenas. Para cada impacto oriundo da 

UHE Mauá nas respectivas Terras Indígenas, foram indicadas medidas de mitigação, apoio 

ou compensação. 

Considerando os estudos prévios, as orientações institucionais e a participação indígena, 

este PBA é constituído por vinte programas e subprogramas voltados tanto aos aspectos 

ambientais quanto aos aspectos socioculturais ensejados pela interface empreendimento 

comunidades indígenas. 

Os referidos Programas e Subprogramas visam a mitigação e compensação dos impactos 

socioambientais oriundos da construção e operação da UHE Mauá estando organizados da 

seguinte maneira: 

I- Programa de Articulação de Lideranças Indígenas, Execução, Gestão e 

Monitoramento do PBA. 

II-  Programa de Apoio às Atividades Agropecuárias das Comunidades Indígenas. 

III- Programa de Vigilância  e Gestão Territorial das Terras Indígenas. 

IV- Programa de Recuperação de Áreas Degradadas e Proteção de Nascentes. 

V- Programa de Fomento a Cultura e Fomento a Atividades de Lazer. 

VI- Programa de Melhoria da Infra-estrutura das Terras Indígenas. 

VII- Programa de Monitoramento da Qualidade da Água do Rio Tibagi. 

VIII- Programa de Monitoramento da Fauna. 
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EMPREENDIMENTO1 
LOCALIZAÇÃO E ACESSOS 

 

 

O empreendimento UHE Mauá situa-se na porção média do rio Tibagi, região centro-leste 

do estado do Paraná, estando projetada a barragem nas coordenadas 24º02’24 “de latitude 

Sul e 50º41’33” de longitude Oeste, na divisa dos municípios de Telêmaco Borba e 

Ortigueira, próximo ao Salto Mauá. Esse barramento está previsto a montante da atual UHE 

Presidente Vargas, pertencente à empresa Klabin S.A. A jusante desta usina está projetada 

a casa de força principal, próxima à foz do ribeirão das Antas. O vertedouro e a casa de 

força complementar tem sua localização junto ao barramento. 

O acesso ao local do aproveitamento, especificamente à área projetada para implantação da 

infra-estrutura definitiva e de apoio, a partir da capital do estado, a cidade de Curitiba, pode 

ser feito pela BR-277, até a localidade de Spréa, no município de Palmeira, seguindo-se por 

mais 170 Km pela BR-376 até a cidade de Imbaú. Para acessar a margem direita do 

empreendimento, segue-se pela rodovia PR-160, por 17 Km até a cidade de Telêmaco 

Borba. Seguindo-se por mais 12 km, toma-se a estrada vicinal macadamizada, de acessos 

da Industria Klabin de Celulose e Papel, proprietária das terras da margem direita do rio 

Tibagi, por 35 km, até à vila Mauá, onde residem os operadores da UHE Presidente Getulio 

Vargas, núcleo populacional mais próximo dos canteiros de obra projetados na margem 

direita. Para acessar a margem esquerda, segue-se a partir de Imbaú 34 km pela BR-376, 

até a cidade de Ortigueira. Daí, toma-se à direita uma estrada vicinal, parte madacamizada 

e parte em leito natural, trafegável apenas em tempo seco, e percorre-se por um trecho de 

aproximadamente 40 km, passando-se pelo distrito de Lageado Bonito e pela comunidade 

de Sapé, até o local projetado para os canteiros de obra na margem esquerda do rio Tibagi. 

 

                                                             

1 Texto extraído do EIA/RIMA elaborado pela CNEC. 
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FIGURA II: ÁREA DO RESERVATÓRIO DA UHE MAUÁ. 

 

ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA  

 

Para os meios Físico e Biótico, a Área Diretamente Afetada (AID) corresponde às áreas 

rurais e urbanas a serem inundadas, acrescidas, de uma faixa de 100 m de área de 
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preservação permanente (APP), delimitada, por projeção horizontal, a partir da cota 635 m 

(nível máximo normal do reservatório). Somam-se a essas áreas àquelas a serem utilizadas 

pelas obras (canteiro, áreas de empréstimo e bota fora, barragem, casa de força, emboques 

e desemboques de túnel, acessos, entre outras, incluindo  uma área à jusante da barragem, 

onde há redução da vazão e na qual se inserem estruturas definitivas ou de apoio à obra, 

até o primeiro afluente significativo (ribeirão das Antas). (CNEC, 2004). 

Para o Meio Socioeconômico a Área de Influência Direta - AID, envolve terras dos 

municípios de Ortigueira (margem esquerda) e Telêmaco Borba (margem direita) do rio 

Tibagi. Essas terras são ocupadas por diversos proprietários rurais (margem esquerda), e 

pela Indústria Klabin S.A. (margem direita) . Essas áreas serão afetadas pela formação do 

reservatório, pela implantação das demais estruturas do projeto e pela faixa de 100 m, em 

projeção horizontal, além do nível máximo normal do reservatório - Área de Preservação 

Permanente. (CNEC, 2004). 

 

ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA 

 

Para o Meio Físico a Área de Influência Indireta, considerada no EIA/RIMA da UHE Mauá 

(CNEC, 2004), tem como limite, de jusante o primeiro afluente significativo (Ribeirão das 

Antas), situada a jusante da casa de força principal. O limite de montante é a área definida 

pelos limites das sub-bacias de drenagem que compõem o rio Tibagi até o barramento 

proposto. No sentido de fornecer a amplitude adequada de análise aos dados obtidos para a 

região da UHE Mauá, os temas associados ao meio biótico, principalmente à fauna, 

estenderam a sua área de estudos no contexto da AII, para todo o conjunto da bacia do rio 

Tibagi, até sua foz no reservatório da UHE Capivara, no rio Paranapanema. 

Esta abordagem diferenciada para a AII foi necessária, principalmente em função da 

situação geográfica da UHE Mauá, fazendo parte do trecho classificado como médio rio 

Tibagi, numa região considerada ambientalmente como de tensão ecológica, na qual os 

ecossistemas característicos do alto e do baixo rio Tibagi estão representados por diversos 

elementos de fauna e de flora. 
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Para o Meio Socioeconômico a Área de Influência Indireta – AII considerada no EIA/RIMA 

da UHE Mauá (CNEC, 2004), engloba os municípios da bacia hidrográfica do rio Tibagi, até 

o barramento: Ortigueira, Telêmaco Borba, Imbau, Tibagi, Reserva, Ipiranga, Ivai, 

Guamiranga, Imbituva, Teixeira Soares, Irati e Palmeira – margem esquerda do rio Tibagi – 

e Curiúva, Ventania, Telêmaco Borba, Pirai do Sul, Castro, Carambeí, Ponta Grossa e 

Palmeira – margem direita. Para esses municípios serão destacados, nos estudos sócio-

ambientais, aqueles que têm funções de interrelações territoriais e institucionais com o 

empreendimento proposto conforme o quadro a seguir. A maior parte dos dados 

necessários para os estudos socioeconômicos refere-se a essa unidade espacial – o 

município, que têm parte de suas terras afetadas diretamente pelo empreendimento ou que 

possam ter alguma influência pela instalação e operação do mesmo, podendo, inclusive 

ultrapassar o limite da bacia hidrográfica. 

 

HISTÓRICO DO PROCESSO 
 

O processo de licenciamento ambiental do empreendimento UHE Mauá, que vem sendo 

construído pelo Consórcio Energético Cruzeiro do Sul, no que se refere à questão indígena, 

teve início no ano de 2006 com a emissão pela Fundação Nacional do Índio de um Termo 

de Referência (TR) para orientação de estudos de impacto nas áreas indígenas à jusante da 

barragem, após análise do EIA-RIMA elaborado pelo CNEC. 

O relativo atraso deste processo é devido ao fato de o Estudo de Impacto Ambiental / 

Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) da UHE Mauá apontar para a inexistência de 

impactos em terras indígenas. Conclusão esta que fora alvo de questionamentos por parte 

do Ministério Público Federal, o qual em parecer de junho de 2005 solicitou estudos 

relacionados aos potenciais impactos da UHE Mauá nas TI’s de Mococa e Queimadas. Em 

20 de maio de 2006, por meio do Ofício n° 231/CMAM/ CGPIMA, a FUNAI encaminha ao 

Instituto Ambiental do Paraná (IAP) o Termo de Referência (TR) sobre a condicionante 



 

24 DE MAIO DE 2012 

 

20

indígena para complementação do EIA/RIMA. Em 10 de outubro de 2006 ocorre o leilão 

004/2006 da ANEEL. 

Em 05 de fevereiro de 2007 o Instituto Ambiental do Paraná encaminha  para conhecimento 

e providências do empreendedor o Termo de Referência da FUNAI. 

O empreendedor, então, contrata a empresa LACTEC (Instituto de Tecnologia para o 

Desenvolvimento) para a elaboração dos estudos referente à questão indígena, sendo o 

Plano de Trabalho para o referido estudo aprovado na FUNAI em 29 de maio de 2007.  

O mencionado estudo, denominado "Estudos Socioambientais nas Terras Indígenas de 

Mococa e Queimadas" foi analisado pela CGPIMA e encaminhado ao IAP por meio do Ofício 

n° 070/CPIMA/DAS de 29 de fevereiro de 2008, no qua l a CGPIMA solicitou a 

complementação dos Estudos encaminhados. Tais complementações foram apresentadas 

no segundo semestre de 2009. 

Em Recomendação nº001/2005, baseado em Nota Técnica nº 6- Parecer/2005 elaborada 

pela antropóloga do MPF, o Procurador Geral da República Dr. João Akira Omoto aponta 

para a necessidade de inclusão no processo de outras cinco TI’s no processo, a saber, 

Apucaraninha, Barão de Antonina, Laranjinha, Pinhalzinho e São Jerônimo, com presença 

de índios Kaingang, Guarani e Xetá. Tal inclusão justifica-se pela unidade cultural, 

sociológica e histórica destas etnias indígenas das referidas TI’s. 

No dia 02 de Setembro de 2009 em Brasília representantes do Lactec, do CECS e da FUNAI 

se reúnem para a retomada das tratativas em relação aos estudos de impacto e suas 

complementações e pactuação das próximas ações e etapas. Em 30 de setembro de 2009 

(Ofício nº 504/ DAS/ CGPIMA/FUNAI) são realizadas discussões referentes ao Parecer nº 

018/CMAM/CGPIMA sobre a análise da Matriz de Impacto das Terras Indígenas da Bacia do 

Tibagi – UHE Mauá e sugestões referentes à realização de oficinas para elaboração dos 

PBA, fechamento do PBA e oficialização do Termo de Compromisso.  

No mês de janeiro de 2010 o CECS contrata um antropólogo (doravante coordenador de 

equipe técnica) para coordenar a elaboração e execução do Plano Básico Ambiental 

referente à questão indígena. A partir do mês de fevereiro de 2010 este profissional inicia 

um processo de discussão com as comunidades de Queimadas e Mococa acerca dos 
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estudos realizados pela equipe do Lactec, apresentação das matrizes de impacto e 

propostas de medidas mitigatórias e compensatórias. 

Em 11 de março de 2010 é realizada reunião no Ministério Público de Londrina, com 

participação das lideranças da TI Mococa e coordenador de equipe técnica sobre as 

propostas indígenas preliminares referentes aos programas de compensação e mitigação.  

Nos dias 30 e 31 de março são apresentadas em reunião com representantes da FUNAI, 

Ministério Público Federal e comunidades indígenas de Mococa e Quiemadas, 

respectivamente, o histórico do processo de licenciamento da UHE Mauá e a matriz de 

impacto elaborada pelo Lactec. Entre 10 e 14 de maio foram realizadas estas reuniões 

respectivamente nas terras indígenas São Jerônimo, Barão de Antonina e Apucaraninha.  

Como produto da avaliação do MPF acerca das reuniões de explanação da matriz de 

impactos e histórico do processo de licenciamento da UHE Mauá em 12 de Abril de 2010 o 

Ministério Público apresenta Nota-Antropologia n°07  MPF – 6ª Câmara de Coordenação e 

Revisão referente “a importância da participação dos indígenas que compõem as 

comunidades impactadas pela UHE- Mauá, no esclarecimento sobre a matriz de impactos e 

sobre as medidas voltadas para mitigação e compensação dos danos”, apontando para a 

necessidade de realização das oficinas referentes à elaboração dos PBA’s em todas as TI’s 

potencialmente atingidas pela UHE Mauá. 

Em 29 de Abril de 2010 é realizada reunião com a presença de coordenador da equipe 

técnica, lideranças Kaingang da TI Mococa e profº Dr. Lúcio Tadeu Mota do Laboratório de 

Arqueologia, Etnologia e Etno-história (LAEE) da Universidade Estadual de Maringá, sobre 

as propostas de projetos elaborados pela comunidade indígena Mococa.  

A partir de apontamentos da antropóloga do MPF Luciana Ramos na Nota Técnica nº 6- 

Parecer/2005, o coordenador da equipe técnica contratado pelo CECS para elaborar e 

executar os PBA indígena, realizou estudo técnico em julho de 2010 que verifica e estende o 

critério da unidade sociológica da territorialidade indígena da bacia do rio Tibagi às TI’s 

Laranjinha, Ywy Porã/Posto Velho e Pinhalzinho.  

Definidas as oito Terras Indígenas inseridas no processo, em 09 de agosto de 2010 é 

realizada em Londrina reunião com representantes indígenas das 8 TI’s, CECS, FUNAI, 
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Copel e equipe técnica para apresentação de proposta de calendário para a realização das 

oficinas de elaboração dos Programas Básicos Ambientais.  

As oficinas tiveram início na TI Queimadas nos dias 16 e 17 de agosto e 28 de outubro. Nos 

dias 18, 19 e 23 a 27 de agosto e 14 de outubro são realizadas as oficinas na TI Mococa. Na 

TI Laranjinha as oficinas são realizadas nos dias 30 e 31 de agosto e 20 e 21 de setembro. 

Em Ywy Porã nos dias 01, 02 e 22 e 23 de setembro. As oficinas em Pinhalzinho foram 

realizadas entre os dias 27 de setembro e 01 de outubro. São Jerônimo teve as oficinas de 

elaboração dos PBA’s realizadas nos dias 13 e 14 de setembro e 04 e 05 de outubro, 

enquanto Barão de Antonina nos dias 15 e 16 de setembro e 18 e 19 de outubro. 

Finalmente, as oficinas foram realizadas na TI Apucaraninha nos dias 06, 20, 21, 26 e 27 de 

outubro.   

Este processo participativo de elaboração do Projeto Básico Ambiental das oito terras 

indígenas impactadas pela UHE Mauá resultou em diretrizes que vem orientando a 

elaboração do documento final deste processo.  

Em 06 de dezembro de 2010 a equipe técnica realiza em Londrina/PR uma apresentação 

das propostas indígenas das medidas mitigatórias e de compensação que resultaram das 

oficinas e as linhas gerais dos Programas Ambientais. Esta reunião teve a participação de 

representantes do Consórcio Energético Cruzeiro do Sul, Ministério Público Federal, 

lideranças das oito terras indígenas, Fundação Nacional do Índio e equipe técnica.  

Na reunião realizada entre a equipe técnica e o Comitê Diretor da Copel em 13 de janeiro de 

2011 foram apresentados os orçamentos referentes ao PBA - Componente Indígena. Nesta 

e nas reuniões subseqüentes o CECS avaliou, discutiu e aprovou uma proposta que seria 

apresentada às comunidades indígenas impactadas. 

Em reunião realizada na cidade de Londrina em 18 de fevereiro de 2011, a qual contou com 

a participação de integrantes do Ministério Público Federal, FUNAI Londrina e Coordenação 

Geral de Gestão Ambiental, representantes das oito terras indígenas, da Secretaria 

Estratégica para Assuntos Indígenas do Estado do Paraná e do Consórcio Energético 

Cruzeiro do Sul, a equipe técnica apresentou a estrutura do Projeto Básico Ambiental e as 

ações previstas para cada terra indígena, considerando os itens pré-aprovados pelo 

empreendedor. 
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Nesta ocasião foi acertada uma agenda de negociações entre o empreendedor e cada uma 

das comunidades impactadas, sendo o objetivo dessas a criação de consenso no que se 

refere às propostas de mitigação, apoio e compensação. 

Em 17 março de 2011 foi realizada reunião na Coordenação Geral de Gestão Ambiental – 

Brasília, a qual contou com a participação das Coordenadorias Técnicas da FUNAI, 

empreendedor e Conselho Indígena do Norte do Paraná. Novamente a equipe técnica fez a 

apresentação dos Programas os quais foram alvos de avaliações preliminares dos técnicos 

da FUNAI. Foi deliberado neste momento que a equipe incorporaria as sugestões ao texto 

do PBA antes das negociações nas aldeias serem iniciadas. 

Em 17 de maio de 2011 o empreendedor envia, através do ofício CECS-0467/2011, 2 vias 

originais do Projeto Básico Ambiental – Componente Indígena para aprovação da FUNAI/ 

CGGAM. Uma análise preliminar é encaminhada pela FUNAI, através de Mariza Goulart da 

Silva, em meio digital na data de 15 de junho de 2011, mesma data em que o CECS 

encaminha ofício CECS – 0542/ 2011 para FUNAI/CGGAM, regionais de Guarapuava, e 

Londrina, FUNAI de Chapecó, MPF de Londrina, agendando reuniões para apresentação do 

PBA nas 8 terras indígenas. 

Após análise do PBA protocolizado, MPF de Londrina emite Nota Antropológica nº 04/2011 

contendo apontamentos sobre as propostas contidas no PBA.  

Entre 28 de junho e 08 de julho a equipe técnica apresenta nas 08 terras indígenas o PBA. 

O CECS encaminha em 29 de julho de 2011 as atas das reuniões de apresentação do PBA 

para todas instituições envolvidas. 

Em 10 de outubro de 2011 ocorre reunião na FUNAI/CGGAM com a participação do CECS, 

Equipe Técnica e MPF Londrina visando discutir o PBA. Na data de 13 de outubro de 2011 é 

realizada nova reunião em Londrina para apresentação das modificações contidas no PBA 

com participação da FUNAI/CGGAM, Chapecó e coordenações técnicas de Londrina e 

Guarapuava, MPF e lideranças das 8 TI’s com o objetivo de discutir o PBA. 

No dia 28 de novembro de 2011 ocorre nova reunião em Londrina com participação de MPF, 

FUNAI/CGGAM, Equipe Técnica e lideranças indígenas para nivelar entendimentos acerca 

do PBA. 
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Entre 29 de novembro e 08 de dezembro são realizadas sucessivas reuniões de cooperação 

técnica entre a equipe responsável, CECS, MPF e FUNAI/CGGAM em Londrina. Na data de 

20 de dezembro o Comitê Diretor do CECS aprova as modificações realizadas no PBA- CI. 

Em 03 de janeiro de 2012 é encaminhado ofício CECS para protocolo de nova versão do 

PBA à FUNAI/CGGAM. 

Entre os dias 19 e 26 de janeiro de 2012 o documento foi apresentado sucessivamente nas 

Terras Indígenas: Queimadas, Mococa, Pinhalzinho, Posto Velho, Laranjinha, São Jerônimo, 

Barão de Antonina e Apucaraninha. O PBA foi aprovado em todas as Terras Indígenas, 

havendo pequenas modificações ou adaptações a partir dos questionamentos das 

comunidades, todas registradas em ATA pela equipe técnica da FUNAI/CGGAM. Tais 

alterações foram incorporadas ao presente documento que é enviado para protocolo na 

FUNAI/CCGAM em 06 de fevereiro de 2012. 

No dia 13 de abil de 2012 é emitida a Informação Técnica nº 179/COLIC/CGGAM/12, à qual 

solicita revisões de algumas questões referentes à forma de Programas do PBA. 

Em 25 de abril de 2012, após revisão do PBA, o documento é protocolado na 

FUNAI/CCGAM. 

 

OBJETIVOS E ESTRUTURA DOS PROGRAMAS 
 

 “Eu sei que agora tudo está funcionando em cima da negociação. Mas o que eu quero 

fazer, são as coisas em cima dos projetos.” Mário cacique de Ywy Porã, 01 de setembro de 

2010. 

 

O objetivo principal deste Projeto Básico Ambiental é nortear os Programas Ambientais que 

serão desenvolvidos junto às oito comunidades indígenas impactadas pela UHE Mauá. A 

execução desses Programas deverá ser realizada de forma integrada e articulada, 

compondo um conjunto de ações que venham a subsidiar a dinâmica sócio-econômico-

ambiental dos indígenas.  
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A presente proposta se harmoniza com o que preconiza a Convenção nº 169 sobre povos 

indígenas e tribais em países independentes, da Organização Internacional do Trabalho – 

OIT, que em seu Artigo 7º dispõe que: 

 

1 – Os povos interessados deverão ter o direito de escolher suas próprias prioridades no 

que diz respeito ao processo de desenvolvimento, na medida em que afete as suas vidas, 

crenças, instituições e bem-estar espiritual, bem como as terras que ocupam ou utilizam de 

alguma forma, e de controlar, na medida do possível, o seu próprio desenvolvimento 

econômico, social e cultural. Além disso, esses povos deverão participar da formulação, 

aplicação e avaliação dos planos e programas de desenvolvimento nacional e regional 

suscetíveis de afetá-los diretamente.  

 

O detalhamento do presente PBA foi elaborado a partir da realização de trinta e quatro 

oficinas realizadas nas oito terras indígenas impactadas, de forma que se buscou a garantia 

da participação indígena na elaboração do presente documento. Para consecução deste 

objetivo na implementação deste PBA, sugere-se a adoção de um modelo de gestão que 

contemple o estabelecimento de uma coordenação técnica, apoiada por uma comissão 

gestora na qual se garanta a efetiva participação de representantes indígenas. 

Os Programas e Subprograma Socioambientais aqui descritos devem constituir-se em fonte 

de recursos e ações em prol do etno desenvolvimento, vale dizer, de propostas e programas 

apontados como adequados pelas comunidades no processo de realização das Oficinas. 

Assim, é necessário que os Programas : 

1) sejam geridos localmente;  

2) sejam adequados ao quadro sociológico nativo;  

3) fomentem a integridade comunitária;  

4) propiciem segurança alimentar;  

5) sejam ambientalmente adequados;  

6) atendam minimamente as demandas de geração de renda. 

7) fomentem a valorização da identidade indígena; 

8) fomentem alternativas para a permanência de jovens nas terras indígenas; 
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9) propiciem autonomia e sustentabilidade social e econômica. 

 

O conjunto de ações relacionadas à produção agropecuária interna e a restauração 

ambiental das terras indígenas devem auxiliar na prevenção de quadros de desnutrição e 

obesidade mórbida, decorrente da substituição da dieta tradicional por alimentos 

industrializados, ricos em carboidratos de capacidade de produção calórica imediata. 

O foco econômico primário do Programa de Apoio a Atividades Agropecuárias é a produção 

interna, entretanto, é possível articulá-lo com a produção indígena devotada a nichos de 

mercado específicos como a dos produtos orgânicos, artesanais e de caráter étnico. 

 

METODOLOGIA  
 

DE TÉCNICA E ÉTICA: A ÉTICA COMO TÉCNICA  
 

Buscar uma metodologia de intervenção e ação indigenista, circunscrita por signos de um 

desenvolvimento, cuja base é a exploração de recursos naturais, bem como a geração de 

impactos locais e globais sobre populações indígenas é tarefa de alta complexidade.  

Do ponto de vista da Equipe Técnica, existem questionamentos de duas ordens. A primeira 

delas se dirige à própria Equipe, que se apresentava às aldeias como parte integrante de 

um processo amplo, cujo papel seria coadjuvante e estaria no cenário do Ministério Público 

Federal, da FUNAI e do empreendedor, no caso, o Consórcio Cruzeiro do Sul. Todavia a 

primeira pergunta foi elaborada durante uma das fases destas oficinas, na aldeia São 

Jerônimo, pelo senhor João Tapixi: “Como é que vocês são pagos pelo Consórcio e não 

trabalham para o Consórcio?” A tensão colocada por João Tapixi, se reflete no texto legal 

sobre o tema, a saber: Resolução Conama nº 001, de 23 de Janeiro de 1986 que definiu as 

situações e estabeleceu os requisitos e condições para desenvolvimento de Estudo de 
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Impacto Ambiental – EIA e respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA. Vejamos 

seus artigos 7º e 8º: 

 

Artigo 7º: O estudo de impacto ambiental será realizado por equipe multidisciplinar 

habilitada, não dependente direta ou indiretamente do proponente do projeto e que será 

responsável tecnicamente pelos resultados apresentados. 

Artigo 8º: Correrão por conta do proponente do projeto todas as despesas e custos 

referentes á realização do estudo de impacto ambiental, tais como: coleta e aquisição dos 

dados e informações, trabalhos e inspeções de campo, análises de laboratório, estudos 

técnicos e científicos e acompanhamento e monitoramento dos impactos, elaboração do 

RIMA e fornecimento de pelo menos 5 (cinco) cópias. 

 

Como se nota, a Equipe, ao passo que deve ser independente do Empreendedor, seja ele 

público ou privado, seus custos serão de responsabilidade do proponente do projeto. Isto 

fazia pouco sentido aos índios e gerava grande desconfiança por parte deles. 

Deste elemento, observa-se uma questão estruturante à definição de uma metodologia de 

intervenção indigenista. Ou seja, pelo fato de que as regras definidas neste processo, em 

geral não são esclarecidas aos indígenas, há a necessidade premente de se criar uma 

relação franca e aberta com os povos indígenas. O primeiro passo da Equipe Técnica foi 

identificar-se, muito além das apresentações formais e sim, explicitar a natureza das ações 

em vias de realização. Neste sentido, esclareceram-se as atribuições da Equipe Técnica, 

dos funcionários da COPEL, do Consórcio Cruzeiro do Sul, da FUNAI e do Ministério 

Público. 

No entanto, o “papel secundário”, ao qual nos referimos acima, se tornaria na aldeia o 

principal elo de comunicação para as demandas de Guarani e Kaingang de oito, terras 

indígenas em face do empreendimento que os impacta.  

 A metodologia, ora em exposição, se constituiu num duplo desafio que foi entrar e sair de 

cena, provocar a reflexão acerca dos eventos que se desenrolavam há poucos quilômetros 

das casas daquelas pessoas, sem que por este motivo, detivéssemos as razões, tampouco 

constituíssemos razões outras que não as de suas demandas e entendimentos. 
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A proposta metodológica não pode ser, apesar de incidir sobre o posicionamento da Equipe 

Técnica, reduzida ao “estar a favor” ou “estar contra” os índios ou o empreendimento. O 

tema é muito mais imbricado, pois, de um lado o método se revelou um interessante meio 

de empoderamento indígena, tanto quanto forma de coleta de dados e informações ao 

empreendedor, no sentido de favorecer um processo que tenda à simetria e não a 

desigualdade.  

Porquanto, há dois extremos contíguos, a saber, que vai do compromisso antropológico ao 

político. Isto que, aparentemente é uma soma, se revela equação de difícil resolução, mas 

que tem seu apanágio na busca do conhecimento, sem que este fim cristalize uma verdade 

absoluta.  

O cerne das oficinas se deu na criação de um campo de negociação ou de possibilidades de 

concernir impactos e medidas de mitigação. Deste modo, as falas e os debates durante as 

oficinas que procuravam respostas, detinham como natureza a abertura de espaços e de 

reprodução dos modos de perceber indígenas.  

Atuar no entremeio de empreendimentos econômicos e povos tradicionais é instar num 

perigoso terreno, pois cada passo deve ser dado ética e reflexivamente. Atos desta reflexão 

e ética estão relacionados a definição do campo de atuação da Equipe Técnica, pois não 

sendo agentes do empreendimento,  fiscalizadores do processo (tal atribuição é do 

Ministério Público Federal e FUNAI) e tampouco guias das comunidades indígenas 

impactadas, sua ação  foi o esforço de mediar e traduzir mutuamente lógicas e princípios de 

ordens distintas. Assim, parte considerável dos esforços empregados nas oficinas, fomentou 

a reflexão indígena sobre o vocabulário referente aos processos de licenciamento ambiental 

para, a partir disto, buscar constituir ações mitigatórias e de compensação oriundas dos 

conceitos Kaingang e Ñandeva.  

A metas da Equipe Técnica foram: (a) criar um instrumento eficaz de coleta de informações 

acerca dos impactos, segundo a óptica indígena e (b) fomentar a apropriação indígena do 

processo para, a partir disto, delinear possíveis encaminhamentos. Buscar um entendimento 

e uma percepção indígena dos impactos, encaminhar e sistematizar em forma de 

‘programas” as suas demandas, foram os princípios que nortearam a ação da referida 

Equipe. 
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NOÇÕES DE IMPACTOS DE UMA UHE A PARTIR DOS ENTENDIMENTOS KAINGANG E 

GUARANI  
 

Na medida em que é delicada e, ao mesmo tempo, necessária, a participação de 

antropólogos em processos desta natureza e que este fato merece apurada reflexão e 

fiscalização por parte das agências indigenistas e instituições de defesa da ordem jurídica, 

no que é tangível a questão indígena, restava-nos, para compor um procedimento 

metodológico de caráter específico, a reflexão sobre categorias êmicas ao contexto indígena 

do Paraná.  

A Equipe Técnica buscou em concepções indígenas um método capaz de congregar a 

diversidade cultural, bem como os diferentes contextos encontrados nas aldeias onde as 

oficinas foram realizadas, mas que possibilitassem reflexões mais gerais sobre o processo 

que os atinge transversalmente.  

Para esta questão entre os Guarani, observou-se, através de relatos de alguns anciõess, 

tais como o senhor João, morador da aldeia Ywy Porã/ Posto Velho, a clara distinção entre 

dois tempos: um deles anterior e outro posterior ao contato mediado por relações com os 

brancos, que quase sempre apresentam lógicas conflitantes com as dos indígenas.  

 

“A vida dos índios no tempo de antigamente era andar. Era livre. A gente tem uma coisa de 

ir querendo conhecer, de voar, de gozar desse Brasil grande. O país atrai os índios. Nós 

queremos ter a liberdade. Mas, hoje, hoje nós não temos essa liberdade. Mas, a gente já 

nasceu com o espírito de andar. Nós queremos andar conhecer. Mas, vocês... vocês não. 

Vocês querem saber é se ficou o arroz na lavoura. Para vocês é isso que é riqueza. A gente 

não. Na lenda dos índios tem uma música que diz: ‘vamos andar, vamos caminhar que é 

para chegar numa terra boa, numa terra prometida...’ Os índios tem o seu espírito, só que 

agora tem fronteira, tem Estado, tem documento. E você tem que mostrar se é daqui, se é 

dali. Agora os índios ficaram engaiolados.”(TI Ywy Porã/Posto Velho 02 de setembro de 

2010). 
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A passagem do Sr. João nos leva a um amplo cenário, que nos faz pensar não apenas o 

tema “impacto ambiental”, mas como esta questão atinge, via degradação dos recursos 

naturais, as pessoas, seus parentes. Sua preocupação deixa de ser exclusivamente “a 

terra”, dirigindo-se então à pessoa que nela vive, pois será, de maneira definidora, incluída. 

Está-se diante de uma proposição ampliada sobre o “impacto da usina”. 

Outro importante elemento que nos ajuda a compreender o choque de concepções, tanto 

quanto a forma indígena de pensar o presente, encontra-se nas passagens abaixo, 

coletadas durante a Oficina de Laranjinha, onde a audiência nos disse que: “quando um 

parente não está bem, como o outro parente poderia estar?” E mais, quando se traduziu a 

palavra progresso, se obtive a seguinte reflexão: 

 

Poder seguir em frente para vivermos melhor, mas, não só a gente, mas também os nossos 

parentes de qualquer lugar. A gente só vai bem se o parente vai bem. Essa família não é só 

da casa. No futuro, para gente caminhar, a gente não pode deixar essa família para trás. 

Deixando pra trás não tem progresso. Se você está vendo que uma outra aldeia não está 

conseguindo, então você também não está indo. Se você não está pensando na outra 

pessoa, então você também não está progredindo. (Oficina. T.I. Laranjinha, 20 de setembro 

de 2010) 

 

O caminho para um futuro não se restringe a um discurso ecologista ou de proteção 

ambiental. Há que se proteger e preocupar-se não exclusivamente consigo, mas 

inclusivamente com o parente, seja este da aldeia local ou de outra aldeia Guarani. 

E neste sentido, em São Jerônimo, percebeu-se uma intensa preocupação em incluir as 

pessoas que, mesmo não vivendo na aldeia e sim, na cidade, eram num sentido Guarani, 

pessoas com as quais eles deveriam se preocupar. A passagem abaixo é esclarecedora 

acerca desta questão: 

 

“o que faremos com os parentes que estão morando fora da terra indígena? Nós sabemos 

que eles têm assistência da gente. Se eles precisam, nós atendemos... (Cacique Nelson, 

Oficina. T.I. São Jerônimo,04 de outubro de  2010) 
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Ao passo que os Guarani forneceram, como marco a esta metodologia, “a inclusão de 

parentes”, os Kaingang nos apresentam uma forma classificar o tempo histórico, bem como 

explicar as atuais formas de contato que desenvolvem com a sociedade nacional. Esses 

tempos históricos são: vãsy e uri; sobre o primeiro deles, escreve TOMMASINO (1996, p. 

03-04):  

 

“é um modo de vida específico - o de seus avós - num ambiente físico dominado por 

florestas de araucária. Esse modo de vida, construído e vivido pelos seus avós aparece 

marcado por dois elementos de referência: de um lado o ciclo da natureza e, de outro, o 

ciclo da vida social. Às regularidades da natureza, combinava-se o ciclo das atividades 

sociais em geral. A interpenetração dos dois ciclos, portanto, sua inseparabilidade, 

expressava o modo próprio dos Kaingáng construírem e se colocarem no espaço e tempo 

específicos desse povo.” 

 

Os Kaingang nos apresentam um modo de vida específico fundado na vida na floresta, nos 

ciclos da natureza e em atividades sociais em geral, aqui compreendidas como atividades 

distanciadas do contato com os brancos. Este é o tempo de abundância alimentar, o tempo 

da liberdade e de uma vida que pode ser caracterizada como propriamente Kaingang.  

A segunda forma de classificação, uri é o outro pólo desta percepção. Uri, tal como nos faz 

compreender TOMMASINO (1996), bem como as oficinas, será o tempo de perda dos 

recursos naturais. O século XIX, para os Kaingang da bacia do Tibagi marca, 

indelevelmente este tempo, pois é o período em que lá se descobre diamante.  

A reflexão que estas duas categorias nos remeteram se faz na mudança radical, que se 

insere no contexto do uso dos recursos naturais. Ao passo que Vãsy indica o tempo 

histórico em que os índios exploravam seus recursos naturais e deles viviam, em 

contraposição, uri será o tempo onde os recursos naturais se escassearam e ainda, é o 

período marcado pela perda de territórios tradicionais, bem como o momento onde, dos 

territórios que restaram na forma de terras indígenas, haverá grandes disputas. Neste 

cenário se inserem os debates sobre a construção de empreendimentos que tem no uso dos 
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recursos dos quais dispõe os indígenas, a base de suas atividades. Sobre os Kaingang, 

nosso ponto de inflexão se deu ao considerarmos dois marcadores históricos e estruturantes 

(TOMMASINO, 1996) que revelam a associação entre modos de vida e a paisagem sob as 

quais habitava este povo num tempo passado e no presente.   

 

 MODOS DE FAZER E SEUS EFEITOS: PERGUNTANDO E TRADUZINDO 
 

Partindo de registros indígenas sobre um mundo de experiências imperfeitas e um tempo de 

degradação ambiental, o conhecer, o compreender e o saber acompanham a autonomia, 

enquanto seus substantivos e condições, para posicionamentos políticos e projetos a serem 

alcançados. A realização das oficinas sofria sutis2 variações, todavia, mantinha-se firme ao 

pressuposto de que as idéias indígenas comporiam os conceitos dos Programas.  

Ao chegarmos às aldeias nos deparamos com uma situação geral: os pontos de vistas 

Kaingang e Guarani, apenas apntavam para um idéia geral daquilo que represeta a 

contrução da usina. Neste sentido a problemática que enfrentávamos era avançar para além 

de uma sombra indígena ao lado de um empreendimento. Tomando esta problemática 

optamos metodologicamente, em desvelar o vocabulário e a gramática do processo de 

licenciamento ambiental em que estas comunidades indígenas foram envolvidas a partir do 

início da construção da UHE Mauá. 

                                                             

2 Nas aldeias Queimadas e Mococa enfatizou-se à elaboração de perguntas acerca do vocabulário majoritário no 
processo de negociação, bem como, a tradução de palavras chaves como: progresso, desenvolvimento, 
empreendimento, cultura, mitigação, impacto e compensação. Nas aldeias Apucaraninha, Posto Velho, 
Pinhalzinho, Laranjinha, Barão de Antonina e São Jerônimo enfatizou-se a tradução das palavras: Transação; 
Consórcio; Empreendedor; PAC (Desenvolvimento/ Progresso/ Capitalismo); Parentesco/ Política Guarani/ 
Política Kaingang; Cultura; Identidade; Floresta/ Rio/ Terra Guarani; Terra Kaingang;  Comunicação/ 
Articulação; Interação; Língua Guarani/ Língua Kaingang; Negociação; Impacto; Compensação; União; Direito; 
Tutela; Liberdade/Autonomia. Sendo que em Apucaraninha, a audiência fez uma incisiva reflexão sobre os 
significados do rio para àquelas pessoas. 
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Consideramos que a aproximação dos indígenas a tal vocabulário e gramática específicos é 

um pressuposto fundamental da elaboração de quaisquer diretrizes e ações relacionadas 

aos PBA, que vislumbrem algum mútuo entendimento e efetividade. 

Se cada lado deste processo implica em uma forma de pensar e, desta feita, um agir - uns 

pelo concreto que se arma, outros pelos programas que se delineiam -, veremos que a 

equação reside em transladar e traduzir os sentidos da língua portuguesa, para as línguas 

de Kaingang e Guarani, que refletiram nos programas escritos em língua portuguesa.  

Ao passo que percepção pode ser compreendida enquanto uma palavra irmã de: ver ao 

longe, formar idéia, adquirir conhecimento, ou abranger com inteligência. Eis que a 

inteligência indígena é o fundamento desta proposta metodológica. 

O processo de tradução no qual investiu a Equipe Técnica significa uma movimentação de 

sentidos dos termos. Movimentação esta, que não busca alterar sentidos ou trair, seja a 

língua portuguesa ou indígena. O movimento ao qual nos referimos é de transferir 

compreensão a ambos os lados do diálogo. 

No intercurso das Oficinas, duas traduções se tornaram estruturantes, uma Guarani e uma 

Kaingang. Todas elas são refletidas no PBA e representam parte da ação metodológica da 

Equipe Técnica. A primeira tradução é da palavra cultura para o Guarani. A segunda 

tradução é desenvolvimento, em Kaingang.  

Comecemos por “Cultura”, cuja tradução possível é nhandereko. A partir dela, a oficina 

trouxe para nós a seguinte explicação:  

“É a espiritualidade. É muito além que artesanato, que língua. É bem profundo. É a 

identidade de cada um, dos indígenas que não é emprestado de ninguém. Ninguém 

ensinou. Cada localidade tem as suas diferenças, mas em busca de direito de pensamento, 

todos tem.” (...) “ nós passamos um processo de aculturação muito forte. O Guarani por 

natureza é um povo calmo, tranqüilo, muito espiritual. E no processo de aculturação foi um 

dos povos que mais sofreu. Isso não foi uma falha de algum nhandeva. O branco foi quem 

acabou com a nossa cultura. Aqui mesmo os mais velhos podem dizer: o Chefe de Posto 

atendia os índios com chicote na mão. Vocês sabem que a história é assim. Teve 

funcionário da FUNAI que disse: um índio nunca vai sentar num trator. Não é culpa tua ou 

minha, nhandeva. Foi o branco que trouxe isso. O momento agora é de nós, com tudo que 
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está acontecendo rever isso. Tem que estar isso, dentro de cada um. Eu acredito que o que 

manteve nós vivos foi a cultura, mesmo que presa dentro de cada um, pedindo para gente 

revitalizar isso. O momento é de avançar. O  momento da escola é o pai do aluno atravessar 

as paredes da escola. Enquanto comunidade indígena, a nossa cultura não é fechada, não é 

aberta. Nós estamos em contato com o rio, em contato com os animais, em contato com a 

terra, com o céu. Precisamos deixar algumas coisas construídas para as futuras gerações. É 

a gente rever. Isso não é voltar no tempo. Isso é resgatar. Se a gente estiver no centro da 

cidade e não tiver identidade é indigente. Se a gente não tiver a nossa identidade é 

indigente. Tem que acabar com essas barreiras. Nós temos que ter acesso um ao outro 

para construir muitas coisas.” (Eloy Jacintho, TI Laranjinha, 30 de agosto de 2010). 

 

Da longa citação acima transcrita extraímos para o PBA as idéias de que se faz necessário 

intensa articulação indígena, que há formas de contato entre brancos e índios que foram 

nefastas aos Nhandeva (Guarani) e que não estamos tratando de um “índio no passado”, ou 

“sombra de um passado” que os brancos trataram de destruir.  Sua cultura não é “fechada”, 

não é fixa como a parede da escola. O movimento e o dinamismo, a autonomia e a clareza 

de que a cultura não se reduz a um ou outro índice de identidade impresso por olhares 

estranhos e que a identidade é pedra angular para os direitos indígenas. Estes elementos 

tornaram-se peças fundamentais, metodológicas e estruturantes do PBA.  

Já entre os Kaingang, na aldeia Apucaraninha, tivemos uma potente distinção do que é 

progresso para indígenas e o que este mesmo conceito expressa para o ocidente. Nos 

disse, ao traduzir esta palavra, uma das lideranças locais, Gilda Kuitá:   

 

“Eu sei o que é progresso, mas tem coisa em Kaingang que a gente nem consegue traduzir, 

como por exemplo, o que é o progresso. Mas, tem história, tem o que a história diz. Estou 

explicando o que é o progresso. Para nós, a gente ainda não tinha pensado o que é? 

Porque vocês, vocês pensam que tem que construir, que tem que ter empresa. Isso é o 

progresso e o desenvolvimento de vocês? Nós não tínhamos pensado nisso. No que teria 

que construir. Na cultura a gente não pensava nisso. Você parar e pensar em futuro, do jeito 

que está, é a morte. Mas, vocês pensam que quando morrer, querem deixar algumas coisas 



 

24 DE MAIO DE 2012 

 

35

para os filhos. A gente não é assim não. Essa palavra para nós é nova. O não –índio 

sempre pensou assim. A primeira coisa foi matar os índios porque não estavam deixando 

progredir. Mas, o político que fez isso, só pensou no povo branco, mas para nós o que vai 

trazer? Cadê os peixes? Para os grandes políticos o que é um rio ou cinco mil árvores 

nativas? E quanto a uma barragem? A barragem é importante para eles. E nós continua, 

eles continuam com o fo’g (branco). Mas, veja, o maior impacto, o maior sofrimento para o 

índio na aldeia foi a indenização. Veja, o funcionamento da usina de vocês é o sofrimento da 

gente! (...) Como é que nós vamos comer uma sopa de cascudo? A gente já está vendo o 

quanto nós estamos sofrendo. As idéias não se encaixam mais. Progredindo como vocês a 

gente até está, estamos construindo uma sede, mas o sofrimento é maior. Esse tal de 

progresso para nós é sofrimento? O que nós se coloca no futuro é o sofrimento maior, mas 

como é que a gente vai reagir para não morrer, nem ficar sofrendo espremida ali. Vocês 

falam em compensação, mas a gente não consegue mentalizar isso ainda. A gente tem 

experiência com isso tudo, vivencia dia-a-dia, mas esse futuro, eu não acho que é um futuro 

feliz. (...) É difícil pensar isso. Vocês saem de perto da família, vão morar em outro estado. 

Vocês vão em qualquer lugar, pisa qualquer um, enfrenta qualquer coisa, mas nós índios 

não. Nós queremos ficar com o parente. Se eu ganhar na mega-sena, para onde eu vou, 

mas se eu ficar aqui, como é que eu vou usar esse dinheiro? Vou fazer festa, vou distribuir 

para os parentes. O meu desenvolvimento aqui é ter uma casa razoável, ter comida, servir 

alimento, fazer festas com os parentes. Comer bem com a família e viver bem com a 

comunidade. Quanto mais vocês ganham, mais vocês esquecem dos parentes. Nem dos 

velhos vocês querem saber mais.” (Gilda Kuitá, TI Apucaraninha, 21 de outubro de 2010). 

 

A passagem Kaingang nos leva ao choque de idéias, de formas de compreender o mundo e 

as coisas que nele estão situadas. Nestes cosmos, desenvolvimento, recursos naturais, 

árvores, o rio ou mesmo a história não são objetos idênticos. Suas diferenças foram 

apontadas de forma tão radical que, o funcionamento da UHE, tal como informou Gilda, 

significa o sofrimento dos povos indígenas. As idéias, disse-nos esta liderança, não se 

encaixam. Um efeito da Oficina não foi fazer com que os indígenas encaixassem suas idéias 

ao empreendimento. Distante disto, o que se buscou foram pontos para se repensar e 
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possibilidades de refazer, à luz indígena os programas de mitigação que emanam de uma 

matriz de impacto, elaborada anteriormente às Oficinas e ausentes da percepção indígena. 

 Outrossim, na metodologia construída pela Equipe Técnica considerou-se amplamente o 

texto da Nota Antropológica Nº 07, datada de 12 de Abril de 2010, cuja origem se deu a 

partir das reuniões ocorridas nas aldeias Queimadas e Mococa em 30 e 31 de Março de 

2010. O assunto desta Nota versa sobre a “importância da participação dos indígenas que 

compõe as comunidades impactadas pela UHE Mauá no esclarecimento sobre a matriz de 

impacto e sobre as medidas voltadas para a mitigação e compensação dos danos.”  

 A referida Nota aponta o desconhecimento dos indígenas diante dos estudos realizados 

pelo empreendedor acerca dos possíveis impactos, bem como das medidas de mitigação e 

indenização às gerações presentes e vindouras. Tampouco, os índios detinham plena 

consciência sobre a matriz de impacto elaborada no contexto destes estudos.  

Esta Nota colocou para equipe técnica dois pontos chaves. O primeiro deles assevera, de 

maneira indelével, a garantia de que os indígenas impactados pelo Empreendimento 

tivessem amplo conhecimento sobre os estudos realizados, bem como na definição do que 

seria um impacto, do ponto de vista físico. O segundo ponto se dá na interculturalidade 

como um arranjo teórico para consecução do diálogo entre os índios e o empreendimento e, 

neste campo estaria o respeito às culturas indígenas, de seus sistemas simbólicos, de suas 

realidades e de seus modos de vida.  

A metodologia construída pela Equipe Técnica buscou avançar neste cenário e invés 

apenas de informar os impactos e sabermos se os índios concordariam ou não com um ou 

outro elemento constituiria um dano, ou mesmo, o que viria a mitigá-lo, buscou-se definir o 

conceito de impacto e de mitigação nas línguas nativas, para então repensá-los em termos 

de uma matriz de impactos. Está-se falando de uma reflexão teórica Guarani e Kaingang 

acerca do processo em curso. 

Para uma maior compreensão dos efeitos desta proposta, lembremo-nos das traduções 

Guarani e Kaingang transcritas anteriormente mais as que seguirão neste momento. Os dois 

povos, no contexto da construção da UHE Mauá, traduziram Compensação, Mitigação e 

Impacto de forma articulada. Note-se que impacto foi tomado especialmente em sua 

acepção negativa, mesmo que, em português, exista a possibilidade lingüística na qual 
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impacto pode ser pensado positivamente. No caso das Oficinas o contexto do 

empreendimento define o sentido da tradução.  

Vejamos, Djaikoa Porã mba’e pa oĩ3, significará: “Viver bem com o que a gente tem na 

aldeia. Tem que ter tudo o que é necessário para que todos possam viver bem.” Este é o 

sentido empregado para Mitigação. Já a palavra Compensação ou eru mba’emo porá 

djaiporu agwã, que ao ser explicitada pela comunidade, assume o seguinte sentido: “Trazer 

coisas boas para gente poder utilizar. Tem que trazer algo que a gente necessita. Se não 

trouxer, como faz? Somente tira e não traz o que a gente precisa para viver. É como uma 

substituição pelo impacto causado.” E, para Impacto teremos: Opa ore mba’e, cujo 

significado em língua portuguesa é: “acaba tudo o que é nosso.”  

 

Os Guarani de Pinhalzinho, sobre o mesmo termo nos disseram que “é difícil a tradução, 

porque para dizer uma palavrinha só fica difícil. Mas, a gente pensa que tem duas coisas 

que se encontram que é para o bem e outras que é para o mau.” No entanto, ao consolidar 

uma perspectiva sobre esta palavra, eles nos disseram Mõpe Rutsu, cujo significado é: “algo 

que quebra tudo” 

Entre os Kaingang4, Mitigação, traduz-se por Nén ũ Kórég to vẽnh jykrén há han que 

literalmente significa fazer alguma coisa para melhorar o impacto ruim. Compensação ou 

Nén ũ há kato, nén ũ há han jê pode ter três traduções literais: (1)alguma coisa boa contra 

outra coisa boa ou (2) Uso coisa boa sua, mas te dou outra coisa boa ou (3) alguma coisa 

boa por outra coisa boa. Impacto: é uma coisa ruim. É como o diabo, ou é ‘o coisa ruim’, é 

tudo o que não presta. Nén ũ Kórég. 

A interculturalidade, apontada enquanto ferramenta teórica pela Nota 07 para equação dos 

debates entre coletivos humanos de ontologias diferentes foi pensada a fim de multiplicar as 

                                                             

3 As traduções de Mitigação, Compensação e Impacto foram oferecidas pela oficina realizada na T.I. Laranjinha 
do povo Guarani, sendo que Impacto tem também a tradução de Pinhalzinho.  

4 Estas traduções foram oferecidas pela audiência da Oficina na T.I. São Jerônimo. Todavia, em Mococa, T.I. 
localmente impactada, a tradução foi semelhante. Kókén que significa destruição. 
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perspectivas sobre o impacto da Usina, um símbolo, que para a sociedade nacional 

expressa desenvolvimento, mas que para os indígenas representa danos e conflitos.  

A interculturalidade nos faz refletir que não pode haver um único código simplificador para 

definição os debates em torno da construção de UHE Mauá. A Nota 07, que faz referência 

ao modelo metodológico desenvolvido em Apucaraninha, anos antes, para um processo 

análogo, foi utilizada pela Equipe Técnica tanto como ponto de inflexão para nossa 

metodologia, quanto importante dado histórico. Todavia, considerando as diferenças de 

contexto aos quais se relacionam as oficinas, há distinções complementares entre ambos os 

procedimentos.  

As diferenças residem em primeiro lugar no número de público simultâneo ao qual se dirigia 

a metodologia, sendo que a Nota 07 aponta uma variação de 10 a 15 pessoas e em nossas 

oficinas tivemos de 20 a 80 pessoas. Em segundo, em lugar de de dividirmos os 

participantes por faixa etária, os consideramos em um todo, sem distinção fixa entre grupos 

de idade e gênero. Em terceiro lugar, invés de elaborarmos uma reflexão sobre as 

mudanças já vividas pela comunidade e as que ainda seriam experimentadas, optamos por 

elaborar perguntas geradoras, das quais foram formuladas reflexões sobre o contato entre 

brancos e índios, do poder público às relações locais. E em quarto lugar, optamos por não 

apontar projetos de vida, desejos e expectativas em relação ao futuro próximo, assim como 

aquele almejado para seus filhos e netos, mas procedemos com a averiguação das dúvidas 

que os indígenas guardavam sobre o processo em curso. Abaixo segue uma tabela síntese 

da proposição metodológica da Equipe Técnica  

 

 

Equipe Técnica  

 

Variação média de público entre 20 e 30 pessoas, ch egando a 80 pessoas em São 

Jerônimo; Em todas as comunidades a equipe enfatizo u a importância da 

participação mais ampla possível, inclusive durante  a execução das próprias 

oficinas, fatores internos às comunidades implicara m no número médio de 

participantes acima descrito. 
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Agrupamento por faixa etária e gênero; 

 

Elaboração de perguntas geradoras, das quais foram formuladas reflexões sobre o 

contato entre brancos e índios, do poder público às  relações locais; 

 

Averiguação das dúvidas que os indígenas guardavam sobre o processo em curso; 

 

Debate em língua indígena sobre o vocabulário major itário do processo de mitigação 

de impactos; 

 

Debate de uma teoria indígena sobre o impacto nas l ínguas Kaingang e Guarani; 

 

Definição pelos indígenas dos problemas gerados pel a construção e futura operação 

da Usina. Tal definição conduz a audiência aos impa ctos; 

 

Dos problemas/impactos definidos, questionava-se ao s índios formas próprias de 

solucioná-los, utilizando os recursos oriundos do p rocesso de mitigação e 

resguardados pelos direitos indígenas; 

 

Debate sobre quais seriam projetos prioritários par a os indígenas, bem como quais 

seriam os maiores impactos; 

 

Distinção entre projeto permanente e impacto perman ente; 

 

Debate de critérios de sustentabilidade dos Program as; 

 

Debate sobre as formas de participação indígena, a fim de garantir a mais ampla 

autonomia sobre os processos mitigatórios e execuçã o do PBA; 
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As oficinas aconteceram em todas as T.I.s impactada s. Ela ocorria em duas etapas, 

cada uma com dois dias de duração, intercaladas em intervalos de 02 semanas entre 

uma e outra; 

 

A equipe contou com a participação de dois (02) ant ropólogos mestres em 

antropologia, com ênfase em etnologia e um (01) eng enheiro agrônomo, com 

mestrado e ênfase em agricultura orgânica; 

 

No que tange aos projetos dos campos animal e veget al, realizou-se cálculo 

matemático que considerou (1) economia do parentesc o fundada na família extensa e 

não apenas no núcleo familiar consangüíneo; (2) qua ntidade de terra disponível; (3) 

tipo de impacto causado; 

  

As oficinas subsidiaram a elaboração do PBA, bem como, atuaram bilateralmente no esforço 

de clarificar aos índios e ao empreendedor seus pontos de vistas. Criou-se um campo de 

intercomunicação, não sem conflitos, que será consolidado no cenário das negociações 

vindouras entre as partes envolvidas neste processo. Por fim, incorporaram-se à matriz de 

impacto, as percepções indígenas, anteriormente ausentes desta matriz, documento que a 

Equipe Técnica considera fundamental, pois dela emanam os Programas e Ações do PBA. 

 

METODOLOGIA REFERENTE À QUESTÃO AGROPECUÁRIA  

No que se refere especificamente ao tratamento demandado pela equipe aos diálogos que 

viriam a compor aquele Programa Ambiental que em todas as terras indígenas se 

demonstrariam como o principal objeto de reivindicação indígena, a metodologia empregada 

teve por base dois eixos. 

O primeiro foi referente a aplicação de entrevistas estruturadas pelo engenheiro agrônomo 

da equipe através do formulário abaixo, o qual, com exceção da terra indígena 

Apucaraninha, foi aplicado a todas famílias produtoras das demais TI, uma vez que os 
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participantes das oficinas levaram cópias para preenchimento daqueles que não estavam 

presente: 

 

NOME: ________________________________________________________________________ 

O QUE PLANTA? ________________________________________________________________ 

QUAL O TAMANHO DA ÁREA? ____________________________________________________ 

O QUE CRIA? __________________________________________________________________ 

QUAL A QUANTIDADE DE ANIMAIS? _______________________________________________ 

O QUE PRETENDE PLANTAR? ____________________________________________________ 

QUANTO DE CADA CULTURA? ____________________________________________________ 

O QUE PRETENDE CRIAR? _______________________________________________________ 

QUANTO DE CADA ANIMAL? ______________________________________________________ 

 

Em Apucaraninha o cacique orientou a equipe técnica a não aplicar tal questionário por 

família, uma vez que entendeu que essas famílias estavam representadas por aquelas que 

participaram das oficinas. Considerando os princípios que orientaram a metodologia 

empregada pela equipe técnica, optamos por acatar a esta orientação das lideranças 

indígenas. Deste modo, no momento de execução das atividades previstas, 

necessariamente se deverá considerar este fato, complementando as informações obtidas 

com aquelas levantadas pela equipe que realiza o Diagnóstico da Terra Indígena de 

Apucaraninha e também estudos a serem efetivados pela própria equipe técnica do PBA. 

O emprego de tal metodologia, ainda que não tenha possibilitado um conhecimento 

sistemático e exaustivo da realidade agropecuária das comunidades, algo inviável dentro do 

espaço temporal disponível, possibilitou uma aproximação desta realidade a partir daquilo 

que os produtores indígenas declaravam plantar/criar e a respectiva área utilizada, assim 

como daquilo que desejariam plantar/criar e a respectiva área demandada, dentro do 

Programa de Apoio às Atividades Agropecuárias. 

 

As informações elaboradas através desta metodologia, ainda que não suficientes para a 

implantação imediata das ações, algo que deverá ocorrer através da elaboração de um 

projeto executivo específico à cada terra indígena, foram sobremaneira úteis para fornecer à 
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equipe técnica dados iniciais relativos ao número de família, área utilizada para plantio e 

criação de animais, tipos de culturas agrícolas, forma de organização do trabalho, assim 

como as culturas e áreas necessárias para efetivação das ações conforme a demanda 

indígena. 

Reproduzimos no quadro abaixo uma síntese destas informações primárias que agregam a 

demanda indígena e a perspectiva da equipe técnica no que se refere aos espaços de 

cultivo disponíveis e as atividades pretendidas: 
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Terra Indígena  Área da terra 
indígena (alq) 

Área cultivada  
declarada (alq) 

Nº de 
Famílias 

(declarado) 
 

Culturas agrícolas  Modo de 
organização do 

trabalho 

Mococa 350,41 Coivara: 25/safra 
Área nova: 40,  

sendo 8 alqueires de RL 
Total: 65  

46 Cereais (feijão e 
milho), pomar, cana-

de-açúcar, café, 
mandioca, batata-

doce, abóbora, 
pepino, melancia, 

Lavouras individuais 
e mutirão de 
colheita para 

cereais 

Queimadas 1273,14 Soja: 80,17 
Reflorest.: 10 
Nativas: 10 
Bambu: 5 

Pomar: 3,67 
Palmito: 0,20 
Urucum: 0,41 
Total: 109,45  

120 Soja, frutas, palmito, 
urucum, eucalipto, 

pinus, nativas e 
bambu 

Soja: coletivo 
Recuperação e 
reflorestamento: 

coletivo 
Pomar: familiar 
Palmito:familiar 

Urucum: coletivo 
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Terra Indígena  Área da terra 
indígena (alq) 

Área cultivada  
declarada (alq) 

Nº de 
Famílias 

(declarado) 
 

Culturas agrícolas  Modo de 
organização do 

trabalho 

Apucaraninha 2303,31 Cereais: 49,59 
Frutas: 15,64 

Bata-doce e mandioca: 3,31 
Palmito: 4,31 

Hortaliças: 1,0 
Bambu: 1,0 
Nativas: 10 
Total: 84,85  

400 Cereais (feijão, 
arroz e milho), 
batata-doce, 

mandioca, frutas, 
palmito, hortaliças, 
eucalipto, bambu e 

nativas 

Familiar: cereais, 
batata-doce, 

mandioca, frutas e 
palmito 

Coletivo: hortaliças 
para conserva, 

palmito, eucalipto, 
bambu e nativas 

Barão de Antonina 1550 Palmito:10 
Cereais: 60,09 

Tubérculos e horta: 3,74 
Frutas: 3,88 

Capim Napier: 1,5 
Nativas: 5 

Total: 84,21  

120 Palmito, frutíferas, 
cereais (milho, 

feijão, vassoura e 
arroz), hortaliças, 

tubérculos, plantas 
medicinais, capim 
Napier e plantas 

nativas de 
artesanato 

Coletivo: cereais ( 
milho pururuca e 

vassoura) , palmito, 
frutas e nativas 

 
Familiar: palmito, 
frutas, hortaliças e 

cereais 
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Terra Indígena  Área da terra 
indígena (alq) 

Área cultivada  
declarada (alq) 

Nº de 
Famílias 

(declarado) 
 

Culturas agrícolas  Modo de 
organização do 

trabalho 

São Jerônimo 553,31 Guarani: 24,34 alqueires de 
cereais e outros 

Frutas: 8 
Eucalipto: 1 

 
Kaingang: 12,49 alqueires de 

cereais e outros 
Frutas: 0,28 

Eucalipto: 2,61 
Bambu: 0,021 
Total: 48,741  

Guarani: 77 
 

Kaingang: 38 
 

Cereais (milho, 
feijão, arroz e 1 

alqueire de soja), 
frutíferas, tuberosas 

(batata-doce, 
batata-inglesa e 

mandioca), 
hortaliças em geral, 

eucalipto, capim 
Napier e bambu 

Familiar: todas as 
culturas citadas 

 
Coletivo: feijão 

Laranjinha 117 Cereais: 5,84 
Alfafa: 5 

Morango: 0,103 
Pomar; 1,31 
Eucalipto: 8 

Mata ciliar e plantas nativas: 
4,15 

Total: 24,40  

51 Cereais (milho, 
feijão arroz, 

amendoim e 1 
alqueire de soja), 
alfafa, morango, 

eucalipto, plantas 
nativas de 

artesanato e mata 
ciliar e frutíferas 

Familiar: cereais 
 

Coletivo: alfafa, 
morango, pomar, 
plantas nativas e 
reflorestamento 
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Terra Indígena  Área da terra 
indígena (alq) 

Área cultivada  
declarada (alq) 

Nº de 
Famílias 

(declarado) 
 

Culturas agríc olas  Modo de 
organização do 

trabalho 

Ywy Porã Atual: em torno 
de 4 

 
Previsto para 
compra: 12 

Expectativa  para a área a ser 
comprada (alq)  

eucalipto: 1  
pupunha: 1  
cereais: 3  

mandioca: 0,413223 
 urucum: 0,413223 

hortaliças de frutos: 0,078512  
pomar: 1,272727  

viveiro de peixe: 0,082645 
instalações animais; 0,020661 

 instalações diversas: 0,012397  
matas natiivas/bambu: 

4,706612  
Total: 12 

20 Cereais (arroz, 
feijão e milho), 

mandioca, palmito, 
urucum, abóbora, 
cará, batata-doce, 

morango, eucalipto, 
frutíferas, plantas 
nativas e bambu 

Familiar: pomar 
 

Coletivo: cereais e 
demais culturas 

citadas 
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Terra Indígena  Área da terra 
indígena (alq) 

Área cultivada  
declarada (alq) 

Nº de 
Famílias 

(declarado) 
 

Culturas agrícolas  Modo de 
organização do 

trabalho 

Pinhalzinho 223,14 Cereais: 10,44 
Hortaliças e mandioca: 0,6 

Banana: 0,5 
Eucalipto: 4 

Plantas nativas: 22 
Total: 37,54  

38 Cereais (arroz, 
feijão e milho), 

hortaliças, 
mandioca, batata-

doce, banana, 
eucalipto e plantas 

nativas 

Familiar: na área 
Sede para todas as 

culturas, exceto 
eucalipto e nativas 
que serão coletivo 

Coletivo: área 
cinzas e Meio, feito 
pelo grupo familiar, 

tanto alimentos 
como o eucalipto 
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No que se refere às atividades agropecuárias, um segundo eixo metodológico utilizado 

para a elaboração do Programa de Apoio às Atividades Agropecuárias foram as visitas 

do engenheiro agrônomo às áreas para análise preliminar. 

Estas visitas do engenheiro agrônomo às áreas agrícolas tiveram por objetivo 

consolidar uma identificação e análise preliminar dos cultivos indígenas. Nestas visitas 

foi observado uma grande variedade de culturas e de modos de cultivo que vão desde 

o sistema de coivara (Ex: Mococa), até sistemas de cultivo extensivos operados de 

forma coletiva (Ex: Apucaraninha) ou familiar (Ex: Barão de Antonina), pequenos 

plantios em quintais (pomares e hortas caseiras), criações animais caseiras, criações 

animais coletivas, etc. Também foi verificado o relevo das áreas agricultáveis e 

identificado, de forma preliminar, os tipos de solo, assim como as técnicas de cultivo 

(manual ou mecanizada), formas de transporte de produção, pátio de máquinas, 

equipamentos e implementos.  

O número de famílias inseridas na agricultura nas diferentes terras indígenas 

obedeceu aos critérios locais, em São Jerônimo, por exemplo, foi realizado 

levantamento de famílias pelo nome do chefe de família, enquanto na maioria das 

terras indígenas (Barão de Antonina, Mococa e Pinhalzinho) este levantamento teve 

por base os apontamentos das lideranças e aplicação dos questionários aos 

participantes das oficinas que também levaram questionários para serem 

complementados em seus agrupamentos domésticos.  Em Apucaraninha, Laranjinha e 

Queimadas o levantamento das famílias e de suas práticas agropecuárias não foi 

realizada diretamente, pois as lideranças orientaram que tais informações poderiam 

ser fornecidas por elas mesmas. Não obstante tal orientação nestas terras indígenas, 

foram realizadas visitas nas áreas de cultivo em todas as terras indígenas..  

O tamanho da área total utilizado para agricultura não foi levantado por ocasião da 

oficina, pois não haveria tempo hábil na ocasião desse evento. Em Mococa seria mais 

difícil determinar área agrícola pelo critério técnico agronômico, uma vez que, 

considerando a hegemonia do emprego da coivara e suas características variáveis 

com relação ao período de pousio e rotação de áreas. 

Esta mesma metodologia foi empregada para definição de uma proposta técnica para 

aquisição fundiária para as terras indígenas Mococa e Ywy Porã, a qual foi objeto de 

contraproposta por parte do empreendedor.  

Um resultado da metodologia dialógica que orientou a elaboração do presente 

documento como um todo, foram as diferenças significativas entre as ações propostas 

para cada terra indígena.De modo geral, a proposta técnica de enfatizar no Programa 

diretrizes para implementação das atividades agropecuária através de técnicas da 
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agricultura orgânica e através de modos familiares de produção apareceu às 

comunidades indígenas como uma opção viável e desejável, porém em Queimadas, 

por exemplo, tal orientação foi alvo de questionamentos, o que resultou em um 

Programa que prevê plantio de 80 alqueires de soja através de técnicas que utilizam 

agrotóxicos e outros insumos químicos, os quais, não obstante, não estão previstos 

como parte do Programa. 

De forma análoga, em situações em que a orientação da equipe técnica não era a 

mesma daquela sustentada pelas lideranças indígenas (tal como no caso supracitado 

da aplicação dos questionários), prevaleceu o entendimento indígena. Para exemplo 

disto, houveram casos em que a equipe sugeria que determinada atividade fosse 

implementada pelas famílias, porém as lideranças se posicionaram a favor de um 

modo de organização coletivo, ou seja, através das associações indígenas ou de 

forma análogas de organização que centralizam, ainda que administrativamente, os 

recursos, ferramentas e força de trabalho. 

Esta orientação resulta da metodologia empregada a qual, ao enfatizar a dialogia 

como aspecto constituinte do trabalho, implica que para além do entendimento técnico 

devam prevalecer os modos de organização social e política indígena.   

 

 

NOTAS SOBRE PROCESSOS HISTÓRICOS RELACIONADOS ÀS TERRAS INDÍGENAS 

IMPACTADAS: O ESTADO E AS COMUNIDADES KAINGANG E GUARANI. 
 

Não é objetivo destas notas apresentar um estudo sistemático da relação do estado 

nacional e as comunidades indígenas envolvidas no processo de licenciamento 

ambiental da UHE Mauá, o intuito aqui é matizar, a título de introdução a partir da 

bibliografia especializada e dos relatos etnográficos registrados pela equipe técnica, 

aspectos dos processos históricos nos quais o presente PBA- Componente Indígena 

vem a se inserir. 

Entendemos que os textos a seguir contribuem para uma aproximação do contexto 

sociológico e histórico em que das comunidades impactadas, de forma a subsidiar 

uma melhor compreensão da importância das medidas propostas, assim como das 

formas de execução dos Programas Ambientais aqui delineados.  
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AS TERRITORIALIDADES INDÍGENAS NO COMPLEXO TIBAGI/ PARANAPANEMA 
 

 “O forte do índio é a água. E é no que eles querem mexer! Primeiro é sobre o rio, 

porque vai acabar com 50% ou 60% da cultura. Isso vai secar. E como é que a gente 

vai pegar o peixe? O pessoal diz que vai mudar a qualidade da água. Mas não é só 

isso! É tudo. Está matando uma cultura, está matando uma pessoa, porque nós não 

vamos ter mais aquela liberdade.” (cacique Alexandre, Terra Indígena Barão de 

Antonina, 16 de setembro de 2010). 

 

O rio onde está sendo instalada a UHE Mauá carrega em seu nome a presença 

indígena. Tibagi em língua Guarani significa “muitas cachoeiras”. Segundo maior rio do 

Estado do Paraná em extensão, 550 km, é território indígena há no mínimo 2.000 anos 

(Noelli, 2000).  

O rio, para os Kaingang e Guarani é definidor de territórios, fonte de alimento e água, 

espaço de sociabilidade, caminho e referência. Todas terras indígenas consideradas 

neste trabalho têm rios como limite, sendo que atualmente três delas são cerceadas 

pelo próprio rio Tibagi, a saber: Apucaraninha, Barão de Antonina e Mococa.  

No contexto de oficinas para discussão sobre o empreendimento e o processo de 

licenciamento, José Bonifácio Kaingang, da terra indígena de Apucaraninha,  elaborou 

uma reflexão sobre os rios, índios e usinas: 

 

“O índio ele gosta de água porque a água dá vida ao povo. Quando você está com 

calor, vai para o rio. Sem o rio ninguém vive. Sem a mata ninguém vive. Sem a terra 

não, ninguém vive. Para eu achar o remédio, tenho que ir na beira do rio. Lá tem as 

frutas, lá no meio do mato. Lá tem o lugar para eu caçar, se eu for. Sou índio, se eu 

quero comer um cascudo, eu vou lá. É lá que eu vou pegar uma alimentação para 

mim. Tudo, até os bichos, os sapos, se não tiver rio não vive, se não tiver rio, ninguém 

vive. Se não tiver água, você não vai agüentar. Se não tiver água a gente morre. O rio, 

ele dá vida para o povo.  

Lá no rio eu vou armar um pari, vou no Apucarana. Mas, hoje está tudo poluído. Mas, 

quem está acabando com o povo hoje? Foi quem entrou no Brasil, porque hoje a 

energia dá dinheiro, mas no outro lado ele é ruim para o povo. O índio tem a mina de 

água dele e lá ele vai pegar uma garrafada, a mina é algo que tem valor. Por que hoje, 

nós hoje, o povo indígena, o que a gente tem? Nós temos que pensar tudo de novo. A 

indenização tem que ser bem pensado para nunca mais acabar, porque o rio não pode 

se acabar também. Hoje, quem é que vai resolver? É o povo, a comunidade indígena. 

Um documento da comunidade indígena. É o povo que vai resolver. Não é uma 
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minoria que vai resolver!” (José Bonifácio, Terra Indígena Apucaraninha 26 de 

outubro de 2010). 

 

A tensão entre as formas indígenas e empreendedoras de utilizar o rio foi tema 

recorrente nas falas de lideranças no contexto de oficinas. Em São Jerônimo o cacique 

Guarani Nelson Vargas também enfatizou a questão: 

 

A construção de um empreendimento é mais uma invasão no que é do índio. Veja, a 

paralização da corrente do rio é um grande impacto. O rio corria livre e não corre mais. 

E onde pescaremos? A vida do índio é essa!  É estar na beira do rio. Se não temos 

mais esta vida vai haver conseqüências sérias. São essas novidades de 

empreendimento que a gente quase não entende. A gente já viu e eu conversei com 

várias pessoas que foram atingidas por empreendimentos, como doenças ou mesmo a 

depressão. Porque muda muita coisa e até aquela pessoa se adaptar, aquela pessoa 

pode sofrer com depressão. E agora como é que ele vai viver? E outra coisa muito 

importante é que a margem do rio ela tem uma história muito antiga dos antepassados 

que já passaram por ali. E e hoje, aquela mesma família, de tantas e tantas gerações, 

está fazendo a mesma coisa, porque o avô dele e a avó dele ensinaram (Nelson 

Vargas, cacique Guarani – TI São Jerônimo, 13 de setembro de 2010).. 

 

Inserindo o parentesco e a história indígena na discussão sobre impactos e rios, 

Nelson diz sobre a relação indígena com o rio, algo destacado também na reflexão da 

professora Gilda Kuitá:   

 

“Em poucas palavras, a água é a vida, mas às vezes se prefere ganhar dinheiro e ficar 

sem a vida. Para vocês (não-índios), morre tudo isso e aí, como é que fica? Não tem 

dinheiro que pague isso, como sentimento de caminhar junto, de uma família ir comer 

peixe assado. Não tem como pagar a cultura. O rio está seco, não dá para dizer que é 

rio ainda. Para nós esse sentimento do rio é que ele é aqui. Para nós aqui, se tiram o 

rio daqui e colocam em outro lugar, matam o rio. Nunca mais ele vai ser a mesma 

coisa. Eles modificam tudo, adaptam as coisas para ter o progresso e o 

desenvolvimento. O rio é tudo, mas não é apenas só para nós! É para todo o mundo. 

Mas, se matar o rio, que valor vai ter esse rio? Para nós fica só o sentimento. E o 

dinheiro, onde fica? (Gilda Kuitá, TI Apucaraninha, 21 de outubro de 2010). 

  

Foi através dos rios que têm sua dinâmica alterada no presente, segundo estudos 

arqueológicos (Noelli, 2000) e lingüísticos (Urban 1992),  que os Kaingang e Guarani 
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povoaram o território que hoje é considerado Brasil Meridional. Lucio Tadeu Mota 

(2005: 4) aponta que o rio Paranapanema e sua bacia passaram a ser ocupados por 

populações Kaingang e Guarani há ao menos dois mil anos. Os Guarani teriam subido 

o rio Paranapanema desde sua foz, vindos das bacias dos rios Paraguai, Paraná e 

Uruguai, enquanto a expansão Jê (Xokleng e Kaingang), originada do Brasil central, 

teria ocorrido pelas cabeceiras dos rio Itararé e Paranapanema, oriundos de  bacias 

hidrográficas mais ao norte tais como as dos rios Tietê, Feio e Aguapeí e alcançando 

as bacias hidrográficas dos rios Tibagi, Ivaí, Piquiri, Iguaçu e Uruguai.  

As bacias hidrográficas do Paranapanema e Tibagi, portanto, consistem em um 

complexo multi-cultural há milênios, espaço de intersecção de territorialidades 

Kaingang e Guarani.  

Como demonstra a figura abaixo, das oito terras indígenas que integram o presente 

processo de licenciamento, três estão localizadas na bacia do Paranapanema: A figura 

a seguir ilustra a localização das atuais terras indígenas do complexo Tibagi/ 

Paranapanema envolvidas no processo de licenciamento da UHE Mauá: 

 

 

 

 

 

O ESTADO IMPERIAL  E A CONQUISTA DA TERRITORIALIDADE INDÍGENA5 

 

 O século XIX, na região do atual Estado do Paraná, foi marcado pelo processo de 

expansão da fronteira agrária nas suas áreas interioranas. Estas áreas – já a partir do 

chamado Segundo Planalto Paranaense, ou Planalto dos Campos Gerais – eram 

tradicionalmente ocupadas por grupos indígenas da família Jê, notadamente grupos 

da etnia Kaingang. Consequentemente, a colonização efetiva destes espaços 

compreendia também o contato mais intenso com estes indígenas. Portanto, a 

expansão agrária no atual Paraná articulou-se às políticas indigenistas mais amplas – 

inicialmente da América Portuguesa e após 1822 do Império do Brasil – as quais 

sofreram intensas variações durante o Oitocentos. Neste sentido, para os propósitos 

da presente reflexão, julgamos ser necessário abordar sucintamente as características 

das políticas indigenistas que vigoraram no atual Estado brasileiro naquele período. 

                                                             

5 Texto elaborado pelo historiador Maicon Marcante especialmente para o presente documento. 
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Inicialmente, é importante destacar que no século XIX a sociedade brasileira 

passou por mudanças estruturais no âmbito da administração política, iniciando este 

período como colônia, se convertendo em império independente em 1822, e 

adentrando o século XX como república. O Oitocentos, em decorrência destas 

mudanças políticas e do incremento da expansão agrária, foi palco de intenso debate 

referente à questão indígena. Opiniões mais recrudescidas – como a de Francisco 

Adolfo Varnhagen que defendeu a guerra ofensiva e a ocupação pela força das terras 

ocupadas pelos nativos – conviviam com posturas mais brandas que apostavam na 

catequese como meio para civilizar os nativos. Percorrendo os caminhos deste 

debate, o antropólogo e historiador John Manuel Monteiro enfatizou a distinção entre 

os que estavam no sertão e os que estavam nos gabinetes de governo, afirmando 

que, de maneira geral, quanto “mais próximas do sertão as opiniões pareciam 

aumentar em sua hostilidade” (Monteiro,2001: 136). No entanto, ressalva o autor que 

existiam “filantropos no sertão” como o francês Guido Marlière que defendeu a criação 

de aldeamentos em locais adequados aos indígenas e a preservação de suas 

tradições. Ainda sobre aquilo que veio a se constituir enquanto a “questão indígena”, o 

historiador Marco Morel salienta que José Bonifácio, em sua concepção sobre os 

aldeamentos, mesclava elementos do ideário pombalino – como o incentivo aos 

casamentos mistos – com a catequese das missões jesuíticas, além de condenar a 

guerra ofensiva (Morel, 2002: 91-113).  

A legislação indigenista do século XIX foi influenciada por estas discussões. Em 1808 

– momento em que o Rio de Janeiro tornou-se a sede do Reino Português em virtude 

da fuga da Família Real motivada pela expansão napoleônica na Península Ibérica – o 

Príncipe D. João formalizou o que Perdigão Malheiros chamou de “restauração do 

sistema de terror contra os índios.” (Malheiros, 1944:299) A Carta Régia de 1809, 

inclusive, apoiava as ações violentas contra os indígenas dos chamados sertões de 

Guarapuava. No entanto, já em 1831 a política da guerra ofensiva é novamente 

abolida. Segundo Manuela Carneiro da Cunha, após a revogação do Diretório 

Pombalino, as questões indígenas permaneceram no que chamou de “vazio de 

legislação” até 1845 quando entrou em vigor o Regulamento das Missões (Cunha, 

1992: 4). John Monteiro contrapõe esta afirmação destacando que a Carta Régia de 

1798 continha uma dimensão propositiva que teve impacto na política indigenista do 

período posterior (Monteiro, 2002: 17-35). Não obstante esta divergência sobre o 

período anterior a 1845, não resta dúvida que o Regulamento das Missões norteou a 

política indigenista da segunda metade do século XIX. O elemento central desta 

regulamentação era a criação de aldeamentos sob a égide da catequese e civilização 

dos nativos do interior. A este respeito, Monteiro afirma que nos “sertões que 
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paulatinamente se incorporavam à nação, os aldeamentos indígenas condensavam 

as idéias e práticas da política indigenista do Império” (Monteiro, 2001: 157).  

Retomando a questão no âmbito do atual Paraná, observamos que o avanço da 

fronteira agrária seguiu basicamente duas direções: uma tendo a região de 

Guarapuava como ponta de lança e outra acompanhando a bacia do rio Tibagi. Na 

primeira, já em 1810 foi criado o aldeamento de Atalaia sob os auspícios do 

missionário padre Chagas Lima. Na segunda direção do avanço agrário, a qual aqui 

nos interessa, na década de 1840 temos os primeiros intentos com vistas ao 

aldeamento de grupos indígenas. No entanto, este processo parece consolidar-se 

apenas a partir da década de 1850 com a criação dos aldeamentosSão Pedro de 

Alcântara e São Jerônimo.6 Este último, criado em 1859, localizava-se a poucas 

léguas da margem direita do rio Tibagi, no atual município de São Jerônimo, e contava 

com aldeados da etnia Kaingang e com o trabalho missionário do frei capuchinho Luis 

de Cimetille. Já São Pedro de Alcântara localizava-se mais ao norte na margem 

esquerda do rio Tibagi, à frente da Colônia Militar do Jataí, atual município de 

Jataizinho.7  

Os aldeamentos indígenas cumpriam sobretudo a função de desobstrução de 

caminhos para a comunicação entre as províncias de São Paulo e Mato Grosso. Por 

volta de 1830 grupos Guarani-Kaiowá chegam às proximidades dos rios Taquary e 

Itararé, segundo o relato de John Elliot, encarregado do Barão de Antonina,   

 

“Ao correr do anno de 1830 (si a lembrança me não falha) appareceu nas 

vizinhanças da villa de Itapetininga uma porção de indios desconhecidos; eram 

Cayuaz vindos d’allem do Paraná. Pelo dizer d’estes indios atravessaram elles o 

Paraná abaixo da barra do Ivahy, remontaram este rio até as ruinas de Villa Rica, 

e d’ahi, transpondo-se para a sua margem direita,dirigiram-se para o tibagy, que 

passaram pouco abaixo dos Montes Agudos, entrando em territórios da comarca 

de Coritiba; e ao subirem essa cordilheira avistaram uma parte dos Campos 

Geraes, que d’ali se estendem para o nascente. Por sua qualidade de selvagens 

não deviam apparecer subitamente n’esses campos, pois que se assim o 

praticassem expunham-se a recontros com os brancos, e por isso inclinaram-se 

                                                             

6 Entre 1855 e 1920, a bacia do rio Paraná abrigou 06 projetos de aldeamentos indígenas. As 
experiências mais duradouras foram os aldeamentos São Pedro de Alcântara (1855-1895) e 
São Jerônimo (1859-1920).      
7 Após a desagregação de São Pedro de Alcântara em 1895, os Kaingang e os Guarani que lá 
ainda viviam migraram para São Jerônimo e seus descendentes permanecem até os dias de 
hoje na reserva indígena São Jerônimo da Serra e nas demais reservas indígenas da região. 
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mais para o norte abeirando o campo, mais ou menos perto, e depois de annos de 

um viver errante, repassados de privações e vicissitudes, mostraram-se 

finalmente no municipio de Itapetininga onde permaneceram algum tempo 

entretidos em communicação com a população d’ali, sem que todavia se 

decidissem a um estabelecimento fixo. Passados mezes retrahiram-se ás matas, 

entrando pelos sertões da margem esquerda do Paranapanema, entreposto aos 

rios Taquary e Itararé”. (apud. Mota, 2005:7) 

 

 Tais grupos iriam se estabelecer alguns anos depois nas margens do rio Verde, 

afluente direito do rio Itararé, região que Barão de Antonina havia tomado posse anos 

antes. Em 1843 (Mota, 2005: 13) o grupo do cacique Manoel, que então habitava as 

margens esquerdas do rio Verde entra em contato com o Barão de Antonina que, no 

ano seguinte, funda o aldeamento São João Batista da Faxina (atual município de 

Itaporanga-SP) com a presença de grupos Guarani Kaiowá e Ñandeva sob a direção 

do Frei Pacífico Montefalco.  

O próprio Barão de Antonina define sua estratégia de aldeamentos em carta ao 

Governo de São Paulo, justificando a necessidade de investimentos públicos: 

 

“(...) criar entre os índios as necessidades do homem civilizado, facilitando-lhe 

para isso os meios necessários. Escolher no sertão terras boas e devolutas e ali 

principiar uma espécie de aldeamento, junto à qual se mandariam fazer roças 

grandes para o mantimento por três ou mais anos à custa dos cofres públicos; 

fornecer ferramentas e vestuário todos os anos para que a certeza dos bens os 

obrigasse a fixá-los.” Barão de Antonina se dirigindo ao Governo de São Paulo 

em 1840 sobre seu plano de redução dos Kaiowá do rio Verde em “Do itinerário 

de uma viagem exploradora” RIHGB vol. 9, pp-17-42;376-400 apud. Amoroso 

1998: 65). 

 

Neste período, o Barão de Antonina, inspirado no modelo de aldeamento jesuítico dos 

séculos anteriores, busca a aliança, sobretudo com os Kaiowá, no sentido de iniciar o 

processo de abertura de vias de acesso fluviais da província de São Paulo à do Mato 

Grosso que passavam pelos territórios Kaingang do Tibagi. Como relata Lucio Tadeu 

Mota (2005:15): “Nesse momento, por volta de 1845, os Kaingang tinham o domínio 

das terras que margeavam os rios Tibagi, Cinzas, Laranjinha e Itararé, os Kaiowá 

temiam circular por esses territórios”.  

A política de fundação de aldeamentos indígenas cumpria uma função estratégica no 

processo de ocupação territorial do Império, algo que era intensificado com a 
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iminência da Guerra do Paraguai. Segundo as palavras do então Ministro e 

Secretário de Estado dos Negócios da Guerra João Lustoza da Cunha Paranaguá em 

relatório de 1867 e reproduzidas pela antropóloga Marta Amoroso (1998:34): 

 

Os presídios e postos militares para guardar e fazer respeitar as nossas 

fronteiras terão a mesma missão de conter os índios e de chamá-los à 

civilização; serão eles um grande auxiliar em ocasiões complicadas. Será pois 

indispensável nestes presídios como nos primeiros, haja sacerdotes 

encarregados desta missão (...) Em toda a nossa extensa linha de demarcação 

desde Norte até o Sul encontraremos ainda tribos das quais com vantagem é 

fácil colher os melhores resultados (...) fazendo destas tribos bons amigos nem 

por isso deixarão de nos auxiliar em ocasiões críticas. 

 

Os aldeamentos consistiam em “pólos militarizados, de vocação agrícola, para os 

quais se atraía a população indígena da região com intuito de fixá-la em povoamentos 

cristãos” (Amoroso, 1998:35), e onde os freis capuchinhos eram pagos como 

Capelães Militares.  

As motivações verificadas na constituição dos aldeamentos do rio Tibagi estavam 

presentes também em outros empreendimentos imperiais desta natureza. Neste 

particular, Marco Morel afirma que as aldeias do Espírito Santo, subordinadas ao 

Ministério do Império, tinham por objetivos ensinar a agricultura e permitir a 

navegação, resgatando “o sonho de se criar uma colônia próspera na região – 

privilegiando, pois, a linha do desenvolvimento econômico e do apoio às frentes 

civilizatórias para obter o controle do território.”8 Portanto, os aldeamentos 

paranaenses, notadamente da região da bacia do Tibagi, devem ser compreendidos 

no conjunto da política indigenista mais ampla do Império do Brasil, pois, como 

destaca Morel, articulados à abertura das rotas fluviais figuravam o desenvolvimento 

da agricultura e a ocupação efetiva dos territórios. O próprio Frei Timóteo, diretor do 

aldeamento de São Pedro de Alcântara desde sua fundação, relata a vocação dos 

aldeamentos deste período: 

 

“(...) pois estas colônias não foram criadas para catequese. A catequese foi um 

assessório às mesmas, mas sim para servirem de apoio à estrada de Mato 

Grosso; e para os grandes transportes para aquela Província de militares, e trens 

bélicos, antes da guerra do Paraguai. Aquelas grandes despesas que muitos 
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figuram como despesas das colônias, nada com elas as colônias lucravam” (Frei 

Timóteo de Castelnovo ao Presidente da Província do Paraná 15/01/1886 apud 

Amoroso 42).  

 

 O Regulamento das Missões de 1845, além de restringir o uso da violência, estipulou 

diretrizes bastante claras com relação às questões territoriais – sejam sobre os 

territórios tradicionalmente ocupados pelos grupos indígenas ou sobre os territórios 

internos ou adjacentes aos aldeamentos. Este aspecto, como afirma Manuela Carneiro 

da Cunha, apresentava-se como fundamental na regulamentação de 1845 e refletia a 

tônica da questão indígena no século XIX, ou seja, a ênfase projetada sobre a política 

territorial.9 Com efeito, a problemática do avanço da fronteira agrária e dos conflitos 

pelas terras indígenas não pode ser desconsiderada e está presente na maioria dos 

estudos sobre os aldeamentos do século XIX.10 Ainda sobre a ocupação territorial, na 

região do atual Paraná, o historiador Lúcio Tadeu Mota verificou a construção do “mito 

do vazio demográfico” iniciada já no século XVIII. Segundo o autor, autoridades 

coloniais e imperiais, e mesmo intelectuais do século XX, criaram uma imagem de 

despovoamento das terras paranaenses que, tornado invisível a presença nativa, 

justificou a ocupação dos territórios considerados como devolutos e improdutivos 

(Mota, 1994).11  

Por outro lado, os estudos recentes sobre os aldeamentos do século XIX com 

frequência enfatizaram a posição destes empreendimentos como mediadores entre a 

política indigenista do Reino Português e do Império do Brasil e as políticas indígenas. 

Nádia Farage, sobre os aldeamentos do alto rio Branco no período colonial, verificou o 

uso que os portugueses fizeram dos aldeados, como “muralhas dos sertões”, na 

contenção das investidas holandesas pela região e também o uso que os indígenas 

fizeram, frente às suas disputas intertribais, do cenário de conflito no processo de 

                                                                                                                                                                                   

8 MOREL, M. Independência, vida e morte, op. cit., p. 98.  
9 CARNEIRO DA CUNHA, M. (org) Legislação Indigenista no século XIX , op. cit., p. 04. 
Entretanto, como destaca a própria autora, o uso da mão-de-obra indígena figurava também 
entre os interesses envolvidos na criação dos aldeamentos, notadamente na região amazônica 
e na região compreendida entre as províncias do Paraná e do Mato Grosso, e de forma alguma 
deve ser minimizada.  
10 Podemos citar como exemplos de estudos que enfatizam estes aspectos ALMEIDA, M. R. C. 
Índios, Missionários e Políticos: discursos e atuações político-culturais no Rio de Janeiro 
oitocentista. In: SOIHET, R.; BICALHO, M. F. B.; GOUVÊA, M. F. S. (org) Culturas políticas: 
ensaios de história cultural, história política e e nsaio de história . Rio de Janeiro: Mauad, 
2005. pp. 235-58; NONNENMACHER, M. S. Aldeamentos Kaingang no Rio Grande do Sul: 
século XIX. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2000; MOREL, M. Independência, vida e morte, op. cit., 
pp. 91-113.  
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colonização da região amazônica (Farage, 1991). No Paraná, Lucio Tadeu Mota 

verificou que os aldeamentos, ao passo que criavam a dependência por bens e 

alimentos, foram também utilizados pelos índios como abrigo frente a tribos inimigas 

(Mota, 2000). Prefaciando a obra de Mota, John Monteiro observa este choque entre 

as políticas indígena e indigenista e assim define os aldeamentos paranaenses: 

 

Pontos de convergência entre uma política imperial – que se expressava através do 

binômio humanitário de ‘catequese e civilização’ – e as políticas dos índios – que 

buscavam garantir espaços de autonomia e de sobrevivência diante do avanço 

colonizador – as colônias indígenas constituíam verdadeiros campos de mediação 

entre os múltiplos interesses envolvidos na disputa pelas terras do sertão que, 

paulatinamente, se transformavam em territórios paranaenses (idem) 

 

No Segundo Reinado, a criação de aldeamentos nos rios Tibagi e Paranapanema foi 

articulada pelo barão de Antonina com vistas à abertura de uma rota fluvial ligando a 

até então isolada Província do Mato Grosso ao porto de Antonina. Em 1850, índios 

Kaiowá do Mato Grosso e de São Paulo foram deslocados para as margens do Tibagi, 

próximas à foz do rio Jataí, com vistas à viabilização da rota fluvial. Neste local – 

tradicionalmente ocupado por grupos Kaingang12 – consolidava-se a recém criada 

Colônia Militar do Jataí. Em seguida foi designado para a região o missionário 

capuchinho Timotheo de Castelnovo que em 1855 proferiu a missa inaugural do 

aldeamento indígena São Pedro de Alcântara.   

O aldeamento é criado com a presença dos índios Kaiowá e em 1858 chegam os 

primeiros índios Kaingang. No final da década de 1860, aldeiam-se também índios 

Ñandeva.13 Tratava-se, portanto, de um aldeamento misto, ou seja, caracterizado pela 

presença de distintas etnias aldeadas, além de brancos cristãos – chamados pelo 

missionário Timotheo de Castelnovo de “nosso povo” – e de negros escravos e 

africanos-livre. Estes últimos, os negros e os brancos cristãos, viviam na sede do 

aldeamento – que contava com a capela, a casa do missionário e as casas dos 

escravos e africanos-livre – e na Colônia Militar do Jataí na outra margem do rio 

                                                                                                                                                                                   

11 MOTA, L. T. As guerras dos índios Kaingang . Maringá: EDUEM, 1994. 
12 Sobre os Kaingang no vale do Tibagi, de acordo com MOTA, L. T., NOELLI, F. S., 
TOMMASINO, K. (Org.) Urí e Wâxi  – Estudos Interdisciplinares dos Kaingang. Londrina: Ed. 
UEL, 2000.  
13 Com relação à divisão entre os Guarani, a antropóloga Marta Rosa Amoroso afirma que os 
sub-grupos Ñandeva participaram dos aldeamentos no norte do Paraná, sendo referidos nos 
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Tibagi. Já os indígenas viviam em locais separados da sede do aldeamento, em 

uma divisão clara entre aldeias Kaingang e aldeias Guarani. 

A chegada deste primeiro grupo Kaiowá em S. Pedro de Alcântara origina-se do 

contato de John Elliot e o cacique Kaiowá Linguajurú (ver em: Tomazino, 1995: 97 e 

seguintes; Amoroso, 1998: 33;55 e seguintes; Mota, 2005: 16). Em 1847 Elliot viaja até 

o Mato Grosso com quatro intérpretes Kaiowá do aldeamento de São João da Faxina 

e propõe ao cacique Linguajurú a mudança para Jataí. Em 1851 Elliot havia 

conseguido reunir 47 Kaiowá em Jataí, no ano seguinte em nova expedição ao Mato 

Grosso o Barão de Antonina envia o paraguaio Simão Sanches, este convence 

Linguajurú a se mudar para a bacia do Tibagi. Linguajurú então reúne sete outros 

caciques, e seus respectivos grupos, totalizando cerca de 500 índios, em torno de 

10% dos Kaiowá vinculados à Linguajurú (Mota 2005: 19).  

Esta primeira tentativa de aldear os Kaiowá em Jataí é frustrada por desentendimentos 

ao longo da viagem que culminam na dispersão dos grupos ao longo do 

Paranapanema e na própria morte de Sanches, no entanto, ainda em 1852 o Barão de 

Antonina designa novamente Elliot a reagrupar os índios. O resultado desta expedição 

foi o aldeamento de cerca de 170 Kaiowás em Jataí (Mota 2005: 20 e Amoroso, 

1998:55/6).  

Com a criação do aldeamento de São Pedro de Alcântara o Império estabelece um 

posto avançado que servirá de pólo central para o apossamento de vastos territórios 

Kaingang desta bacia hidrográfica e dos tributários da esquerda do Paranapanema 

(rios Laranjinha, Cinzas, Itararé e Verde). Este aldeamento foi, inclusive, a sede da 

administração setorial da Missão Indígena da Ordem Menor da Vice-Prefeitura de São 

Paulo-Paraná, “o mais rico, mais estável e maior de todos os equipamentos do Império 

montados na região” (Amoroso, 1995: 97). 

A estratégia de ocupação territorial se consolida com a chegada em 1858 dos 

primeiros grupos “Coroados” (Kaingang) em São Pedro, movimento que é sucedido no 

ano seguinte pela retomada dos Kamé (grupo Kaingang), de uma área tradicional que 

havia sido empossada em 1846 pelo Barão de Antonina. Nesta área, em junho de 

1859, é fundado o aldeamento São Jerônimo (Tomazino, 1995: 115-6).  

 

“No dia 14 de Janeiro de 1859 os Coroados abordaram a Fazenda S. Jerônimo 

de propriedade do B. de Antonina, na estrada que liga São Pedro de Alacantar à 

Castro. Como em São Pedro de Alcantara, aqui também apresentavam-se 

                                                                                                                                                                                   

documentos do período como “guaranis” e diferenciados dos Kaiowá. AMOROSO, M. R. 
Catequese e Evasão , op. cit., p. 139.  
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armados de lanças com ponta de ferro, arcos e flechas e assim invadiram a casa do 

administrador da fazenda, exigindo ferramentas. Traziam como interprete uma 

idosa que falava português. O administrador negociou sua vida e a da família em 

troca de brindes, que se comprometeu em fornecer em 10 dias e abandonou a 

fazenda, levando seus familiares e escravos” (Relatório do Presidente da 

Província apud. Amoroso, 1995: 169). 

 

Após a chegada Kaingang na fazenda São Jerônimo, Barão de Antonina se apressa a 

transformá-la em aldeamento. Designa, então, Joaquim Francisco Lopes que irá 

administrar o aldeamento entre 1859 e 1867. Em 1862 o grupo do cacique 

Aropquimbe é o primeiro a se aldear - i.e. estabelecer aliança com sistema não-

indígena - em São Jerônimo. Nos anos seguintes, 1863 e 1864 respectivamente, os 

caciques Caurú e Gregório se estabelecem totalizando 284 pessoas (idem 117).  

Em processo paralelo, no ano de 1861 o Governo cria o aldeamento de Salto Grande 

do Paranapanema onde reúne grupos Kaiowá que já estavam presentes na região. 

Como registra Lucio Tadeu Mota: “Além das imediações de Salto Grande os Guarani-

Kayová também ocuparam outras terras no vale do Paranapanema. Outro desses 

locais foi o vale do rio das Cinzas  a meio caminho do Aldeamento de São Pedro de 

Alcântara no rio Tibagi e os aldeamentos de Salto Grande” (Mota, 2005:26). 

Grupos como estes se encontravam em uma posição que os Freis denominavam 

agregados, uma vez que optavam por manter relações pacíficas, porém esporádicas 

com os aldeamentos. Este é o caso de grupos Guarani nos rios Congonhas, 

Laranjinha e Cinzas. Os grupos Kaingang da região dos rios Laranjinha e Cinzas, por 

sua vez, se mantiveram até a criação dos Postos de Atração do Serviço de Proteção 

ao Índio - SPI nas décadas de 1920 e 1930, afastados do sistema colonial. 

Tanto em São Pedro de Alcântara como em São Jerônimo os aldeamentos seguiram 

certo padrão de habitação: os diferentes povos indígenas (Kaingang, Kaiowá e 

Ñandeva) constituíam suas aldeias a algumas léguas do núcleo urbano do aldeamento 

assim como estrategicamente ocupavam áreas distantes entre si. Mesmos os índios 

considerados aldeados14, mantinham distâncias físicas e sociais necessárias para há 

um só tempo estabelecer relações estáveis com os não-índios e exercer modos 

próprios de organização social. Desta forma, não havia pretensão do diretor do 

aldeamento dirigir as aldeias propriamente ditas.  

                                                             

14 Aldeado, agregado e “índios do sertão” eram categorias utilizadas pelos próprios Freis e diretores 
de aldeamentos para designar a posição de determinado grupo indígena em relação ao sistema 
colonial.  
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Nos aldeamentos indígenas, juntamente com a política ampla do Império de 

ocupação dos territórios interioranos, figurava a necessidade de atrair e manter os 

indígenas aldeados, justamente porque esta configuração tinha de ser perenemente 

conquistada. Sobre a aldeia da Pedra no Rio de Janeiro, a historiadora Márcia 

Malheiros afirma que os missionários frei Flórido e frei Ângelo – na medida em que 

intentavam pregar o evangelho, promover batismos, influenciar na escolha dos locais 

para as habitações dos índios e firmar acordos de paz entre os Coroado e os Puri – 

lhes ofereciam produtos manufaturados, ranchos, roças, bem como a posse das terras 

e a proteção das autoridades coloniais e imperiais. Ademais, os missionários da aldeia 

fluminense também aceitaram receber presentes dos Puri na tentativa de, segundo 

Malheiros, estabelecer uma relação de reciprocidade aparentemente simétrica entre 

eles e os indígenas.15  

Acerca destas estratégias para fixar os indígenas nos aldeamentos, Silvana Cassab 

Jeha verificou no aldeamento do Atalaia em Guarapuava, por um lado, a resistência 

dos Kaingang ao cristianismo e, por outro, a dependência crescente com relação aos 

bens materiais da sociedade civilizada.16 Lúcio Tadeu Mota, em estudo amplo sobre 

as colônias indígenas paranaenses, afirmou que estas, ao passo que foram utilizados 

pelos indígenas como abrigo frente a tribos inimigas, geravam também a dependência 

crescente por bens e alimentos provenientes dos não índios.17 Corroborando o que 

afirmam Malheiros, Jeha e Mota, o Regulamento das Colônias Indígenas do Paraná e 

do Mato Grosso, de 1857, recomendava que os projetos de aldeamento não se 

efetivassem antes de contarem com roças “em estado de poder prestar-lhes [aos 

aldeados] os primeiros auxílios de que carecer.”18 Em seu estudo sobre São Pedro de 

Alcântara, a antropóloga Marta Rosa Amoroso afirma, a partir desta recomendação, 

que os “aldeamentos buscavam assim, desde o princípio, ser identificados como fonte 

de subsistência pelos índios” e – através da distribuição de sal, rapadura, aguardente 

e cigarros – visavam alterar os hábitos indígenas num processo que a autora chamou 

de “a conquista do paladar”.19 

Neste momento não devemos esquecer que a política indigenista do Império, 

alicerçada no binômio catequese/ civilização, visava sobretudo converter os indígenas 

                                                             

15 MALHEIROS, M. “Homens da Fronteira” , op. cit., pp. 276-78. 
16 JEHA, S. C. O padre, o militar e o índio . Dissertação de Mestrado. Niterói: UFF, 2005. 
17 MOTA, L. T. As colônias indígenas no Paraná Provincial . Curitiba: Aos Quatro Ventos, 
2000. 
18 Regulamento das Colônias Indígenas do Paraná e do Mato Grosso. In: CARNEIRO DA 
CUNHA, M. (org.). Legislação Indigenista no século XIX , op. cit., p. 243. 
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em súditos do Imperador através da incorporação dos mesmos à sociedade 

civilizada. Isso significava “salva-los” do seu estado de barbárie e inseri-los nas 

atividades produtivas e nos hábitos civilizados. Acompanhando o processo de 

conquista do paladar, acima descrito, observamos a necessidade crescente entre os 

indígenas da obtenção de rendimentos, pois o acesso a produtos como sal, cachaça, 

açúcar e ferramentas de metal não era possível através de suas fontes tradicionais de 

subsistência. Trata-se do engajamento paulatino nos meandros pegajosos do mundo 

econômico.  

No aldeamento São Pedro de Alcântara, tanto os índios Kaingang como os índios 

Guarani envolveram-se em atividades produtivas. Em 1877, Lamenha Lins informou 

em seu relatório provincial que os índios Kaingang produziram feijão e aguardente em 

quantidades relativamente elevadas e sua produção de milho foi superior a 288 mil 

litros. Já os Kaiowá apresentaram uma produção mais modesta mas ainda assim 

expressiva: cerca de 70 mil litros de milho, além de feijão, açúcar e arroz em menor 

escala. Lamenha Lins apresenta também, aspecto significativo, os rendimentos 

obtidos com a comercialização destas produções:  

O rendimento dos productos exportados foi avaliado do seguinte modo: 

Dos moradores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:100$000 

Dos índios Coroados . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 5:800$000 

Dos Caioás . . . .          . . . . . . . . .   . . . . . . . . 4:200$000 20 

 

Em 1880, o presidente Dantas Filho relata que o rendimento obtido com a 

comercialização dos produtos do aldeamento São Pedro de Alcântara foi superior a 08 

contos de réis. Destes, quase 04 contos pertenciam aos moradores, 02 contos de 390 

mil réis aos Kaingang, 01 conto e 600 mil réis aos Kaiowá e 600 mil réis aos Guarani-

Ñandeva – neste momento já aldeados em São Pedro de Alcântara.21 

As etnias aldeadas em São Pedro de Alcântara privilegiaram, de maneira geral, formas 

distintas de engajamento nas atividades produtivas relacionadas ao aldeamento. 

Neste período, os grupos aldeados marcaram com mais intensidade estas formas 

particulares. Os grupos Kaingang engajaram-se predominantemente na produção de 

gêneros agrícolas vinculada ao aldeamento e voltada à comercialização. Visualizamos 

na seção anterior o grande volume das produções dos Kaingang e os elevados 

rendimentos obtidos com a sua comercialização.  

                                                                                                                                                                                   

19 AMOROSO, M. R. Catequese e Evasão: Etnografia do Aldeamento Indígena de São Pedro 
de Alcântara, Paraná (1855-1895). Tese de Doutorado. São Paulo: USP, 1998, p. 63. 
20 Ibid, p. 108. 
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Os grupos Kaiowá, por outro lado, produziram gêneros agrícolas voltados à 

comercialização, todavia, o volume de sua produção jamais se aproximou ao 

produzido pelos Kaingang. Os Kaiowá, com mais intensidade que estes, envolveram-

se também nos trabalhos como diaristas para particulares e para o próprio 

aldeamento. O já citado relatório provincial de Oliveira Lisboa, de 1872, além de 

fornecer os rendimentos obtidos com a comercialização da produção dos grupos 

indígenas, apresenta ainda os salários obtidos pelos Kaiowá e pelos Kaingang: 

 

Salario recebido pelos índios: 

Coroaods................... 400$000 

Cahyguás................... 800$000 

                                  1:200$000 22 

 

Verificamos que os Kaiowá receberam em 1872 – em salários pagos pelo aldeamento 

ou particulares e separados dos rendimentos obtidos com a comercialização da 

produção dos grupos indígenas – o dobro do que receberam os Kaingang. Estes 

salários eram referentes a serviços prestados como a abertura e a manutenção de 

estradas, navegações pelo rio Tibagi, colheitas para colonos da região e atividades 

internas ao aldeamento como roçadas, colheitas e derrubada da mata. Os Kaiowá 

eram requisitados por outros grupos sociais do aldeamento, como os moradores 

brancos, e por colonos particulares para o trabalho como diaristas nas plantações e 

colheitas. Também eram contratados, pelo próprio diretor de São Pedro de Alcântara, 

para a abertura e manutenção de estradas ou para atividades internas do aldeamento. 

Trabalhavam ainda – para a colônia militar do Jataí, para o aldeamento, para viajantes 

e para colonos particulares – em navegações pela rota fluvial Tibagi/ Paranapanema/ 

Paraná.   

 Juntamente com o envolvimento crescente nas atividades produtivas e a dependência 

também crescente com relação aos bens ocidentais é necessário considerar que os 

territórios anteriormente ocupados pelos grupos indígenas, os quais forneciam sua 

subsistência tradicional, foram escasseando à medida que a fronteira agrária 

avançava. Neste sentido devemos recordar que já no início do século XX o Norte do e 

Oeste do Estado do Paraná encontravam-se em franco processo de ocupação. Sem 

sombra de dúvida o processo de avanço agrário reduziu de forma avassaladora os 

territórios disponíveis aos grupos indígenas, e com eles as suas práticas produtivas 

                                                                                                                                                                                   

21 R. P. P. Dantas Filho, 1880, pp.43-44. 
22 R. P. P. Oliveira Lisboa, 1872.  



 

24 DE MAIO DE 2012 

 

64
tradicionais, incrementando ainda mais a necessidade do engajamento nas 

atividades produtivas e econômicas da sociedade brasileira. Restava aos indígenas o 

confinamento nas áreas dos aldeamentos. No entanto, mesmo estas áreas foram alvo 

do avanço agrário. Em São Jerônimo lotes de terra do interior do aldeamento foram 

distribuídos a colonos da região mediante o aval da presidência da Província do 

Paraná. , marcando o início dos incentivos de agentes estatais no que se refere a 

presença não-indígena em áreas indígenas. 

Além disso, após um período de certa prosperidade comercial nos aldeamentos, 

vários surtos epidêmicos passam a assolar as aldeias. São Pedro de Alcântara 

presencia grande evasão Kaiowá: 

“A epidemia de 1877 praticamente extinguiu as aldeias Kaiowá do aldeamento 

(...) Depois da crise os Kaiowá passaram para a margem direita do rio Tibagi, 

nos rios Congonhas e das Cinzas, tributários respectivamente do Tibagi e 

Paranapanema (...) De aldeados passaram gradativamente à condição de 

agregados do sistema de aldeamentos.” (Amoroso, 1995: 115/6) 

 

As evasões indígenas subseqüentes às crises nos aldeamentos ocorreram de forma 

diferenciada, grande parte dos Kaingang aldeados em São Pedro se deslocaram para 

São Jerônimo já em 1895, ano da morte do administrador Frei Timóteo, enquanto os 

Guarani Kaiowa e Ñandeva tenderam a se empregar em fazendas ao longo dos rios 

Congonhas, Laranijnha e Cinzas, áreas onde já haviam aldeias Guarani e que também 

eram habitadas por grupos Kaingang que se mantinham não aldeados. 

Entre os anos de 1886 e 1910 o aldeamento de São Jerônimo é administrado por 

civis. Neste período a antiga política do Frei Cemitili de lotar áreas para os brancos é 

reforçada com a chegada de 400 famílias de brancos no aldeamento utilizando a 

prerrogativa que o aldeamento estaria abandonado. Em 1900 o Decreto nº 6 cria o 

Posto Indígena Apucarana e em 1911 é criada a “povoação indígena” em S. 

Jerônimo, São Lourenço MT e Itaporanga –SP através do Decreto 8.941, neste 

período haviam por volta de 38 famílias – 187 pessoas. 

 

NOTAS SOBRE A POLÍTICA INDIGENISTA OFICIAL DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AOS 

ÍNDIOS 
 

“Nessa época o diretor do Posto Indígena era coronel, tenente. Aqui teve o capitão 

Nivaldo. Meus pais quando chegaram aqui, o diretor era o Cardec, era administrador 

do Posto e o sogro dele recebeu a direção de uma empresa de colonização. O Alan ia 
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retirando os índios e o sogro dele tomava a terra. O sogro dele era de uma 

fundação de colonização que atuava dentro do território indígena documentado de 

1900. Então o Alan reunia os índios e o sogro dele ia comercializando a terra. Do outro 

lado do rio tinha uma madereira do Viana. Esse Viana foi quem acabou com os pinhais 

da região, ele era um particular que comprava a madeira” (Gilda Kuitá Kaingang e 

Ferdinando Nesso Neto 27 de outubro de 2010 TI Apucaraninha). 

 

Com a constituição da República o Decreto nº 7, § 12, de 20 de novembro de 1889, 

determinou que “a Catequese e a Civilização dos índios” deixasse de ser atribuição 

dos religiosos para assumir funções laicas através da administração dos governadores 

de cada estado; (Laroque, 2007: 40). Foi um processo de transição da “questão 

indígena” da administração religiosa financiada pelo governo para a administração 

laica, através da constituição de um órgão específico, que na prática foi efetivada em 

algumas décadas. 

Em 20 de junho de 1910, através do decreto 8.072, foi criado o Serviço de Proteção 

aos Índios e Localização dos Trabalhadores Nacionais (SPILTN), orgão que fazia 

parte do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Tendo por eixo orientador de 

suas ações a criação de centros agrícolas destinados a trabalhadores indígenas e 

nacionais. Marechal Cândido Rondon, um dos principais idealizadores do SPILTN e 

posteriormente também do Serviço de Proteção do Índio, concebia o SPILTN “não 

apenas como órgão de ação civilizadora dos povos indígenas, mas também como um 

organismo militar que, ao incorporar os territórios e integrar os índios à sociedade 

brasileira, assegurava as fronteiras do Brasil” (Bigio, 2003, p.126 apud. Laroque, 

2007:177). 

O viés militarista do órgão indigenista evocado no relato acima transcrito de Gilda 

Kuitá e do próprio Rondon é explicitado por Antonio Souza Lima através da 

apresentação dos quadros dos diretores do SPILTN-SPI ao longo de seu período de 

vigência (1910-1967). Dos 20 diretores do órgão nada menos do que 10 foram 

militares de carreira (Lima, 1992: 159).  

As linhas gerais da política integracionista e de cunho militar do SPILTN foram 

mantidas quando este órgão foi desmembrado em 1918. A separação do SPILTN em 

dois órgãos, Serviço de Proteção ao Índio e Serviço de Povoamento, não alterou o 

quadro administrativo e as orientações políticas e ideológicas da ação indigenista 

oficial, sendo ainda Rondon seu principal expoente. 

O intuito de sedentarizar o indígena e direcionar sua força produtiva aos interesses 

nacionais, política que Souza Lima denominará de “proteção fraternal” (Lima, 1987), 

se traduziu na prática, ao menos entre as comunidades Kaingang do sul do país, na 
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destituição das lideranças políticas indígenas. Estas foram sistematicamente 

substituídas pelos administradores e diretores dos Postos Indígenas recém criados. É 

mister enfatizar que os Kaingang, não obstante, terem sido aldeados em meados da 

segunda metade do XIX, não haviam conhecido até então tamanho controle sobre 

suas formas de organização social e produtiva, uma vez que sob a administração 

religiosa dos capuchinhos  não interferia diretamente sobre a relação dos chefes 

indígenas e suas comunidades.  

Se já ao longo do Império agentes estatais, tais como Frei Timóteo, haviam 

manifestado estratégias de “civilização” dos indígenas através do trabalho agrícola 

intensivo, da sedentarização e da “mistura de sangues” como forma de integrá-los ao 

modelo produtivo e social do estado imperial, ao longo do processo de transição para 

a República e com a criação do Serviço de Proteção aos Índios e Localização de 

Trabalhadores Nacionais (SPILTN) tal projeto é sobremaneira intensificado.Ao longo 

das décadas de 1920 e 1930 o SPI instituiu os Postos de Atração Krenau23 (Barros, 

2003:9) e Pinhalzinho, os quais serviram para aldear os últimos grupos Kaingang que 

se mantinham nas matas. São realizadas algumas expedições sem sucesso até 1931 

quando os funcionários do SPI José Candido Teixeira e João Serrano, patrocinados 

pela Companhia de Terras do Norte do Paraná, e acompanhados dos caciques 

Kaingang Isaltino Candido, Paulino e Antonio Pedro Juvêncio tiveram sucesso no 

aldeamento do grupo de 18 homens, 23 mulheres e apenas uma criança (Tommasino, 

1995:128). Com a epidemia de 1934 os Kaingang que não morreram foram 

transferidos pelo SPI para Ivaí restando exclusivamente famílias Guarani nestes 

Postos. 

Em São Jerônimo, por sua vez, a maioria das famílias era Kaingang. Segundo João 

Tapixi - Kaingang nascido em 1941 em Barão de Antonina e habitante da TI São 

Jerônimo desde 1998 - as famílias Guarani que atualmente vivem em São Jerônimo 

descendem em parte de famílias que viviam na localidade chamada Pinheiro Seco/ 

Marabá no rio Congonhas. Teria sido por volta de 1947 que o já referido funcionário do 

SPI Antonio Pedro Juvêncio - pai de Luiz Alan Vangfy Juvêncio que é, por sua vez, 

funcionário da FUNAI em São Jerônimo - sob ordens do então chefe do posto, 

Gardino, transportou as famílias Guarani para São Jerônimo.  

Quando chegaram essas famílias teriam acampado próximas da casa da avó de 

Tapixi, Conceição, pois Paula, a avó materna do atual cacique Guarani da TI S. 

Jerônimo, Nelson Vargas, tinha muita amizade com Conceição Tisïranh irmã de 

                                                             

23 Atual Terra Indígena Ywy Porã também conhecida como Posto Velho. 
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Idaércio Cândido, que por sua vez é avô materno do cacique Kaingang Hipólito 

Cândido da Silva.  

Alcides Vargas e seu cunhado Quintiliano e Konde foram os chefes das famílias 

extensas que foram deslocadas pela SPI. Ainda segundo Tapixi, Konde e seu grupo 

ficaram pouco tempo acampados, logo cruzaram o rio Tibagi e se instalaram na outra 

margem, cerca de 2 anos depois se deslocaram para Barão de Antonina, voltaram 

para S. Jerônimo e logo se deslocaram novamente, desta vez para a TI Queimadas. 

 Segundo Aparecido Vargas (nascido em 1921), filho de Alcides e Paula e tio materno 

de Nelson Vargas e que esteve entre as pessoas transferidas pela SPI, seu pai tinha 

adquirido na referida localidade de Pinheiro Seco uma área de 50 alqueires. O então 

chefe de posto Gardino pouco antes do deslocamento das famílias teria solicitado o 

documento da terra para “guardá-lo”, desde então não se sabe mais em que situação 

permanece esta área pois as famílias Guarani desta forma a perderam.   

Note-se que a transferência das famílias Guarani do rio Congonhas para São 

Jerônimo coincide com a política oficial de desmembramento das áreas indígenas. Em 

30 de junho de 1945, através do Decreto-lei 7.692, o governo federal autoriza a 

doação gratuita ao Estado do Paraná das terras da fazenda São Jerônimo numa 

extensão de 33.800ha com a ressalva de 4.840ha reservados aos índios que ali 

habitavam. Estes 4.840 há foram divididos em áreas descontínuas, as quais 

originaram as Terras Indígenas de Barão de Antonina e São Jerônimo. O Posto de 

Apucarana que havia sido demarcado em 1900 com 54.000 ha foi reduzido para 6.399 

ha. (Tommasino, 1995: 160). 

O período entre 1930 e o final da década de 1970 foi marcado pela submissão das 

lideranças ao órgão indigenista (como demonstra Tommasino, 1995: 166 e seguintes), 

pela chegada intensa de posseiros nas áreas e pelo desmatamento intensivo da 

região.  

Segundo Ramos (2005:45) 

 

“Um dos modos de produção implantados pela política indigenista do SPI no 

período foi um regime de trabalho coletivo nas roças do Posto Indígena que, 

entre os Kaingang, ficou conhecido como “panelão”. Este constituía em uma 

forma de trabalho compulsório e penoso; os resultados dessas rocas eram 

geridos e destinados a manutenção dos postos e nem sempre eram re-aplicados 

pelo SPI na mesma área que o produzira. Por esse trabalho, os Kaingang nao 

recebiam salario, mas apenas alimentacao limitada e de qualidade inferior, 

servida em uma grande panela, no proprio local de trabalho.” 
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Em contraste com os regimes administrativos vigentes nos aldeamentos do século 

XIX - nos quais os diretores governavam exclusivamente o aldeamento, mas não as 

aldeias, dado que os índios continuavam a se organizar em torno de seus caciques - a 

política do SPI instituiu os chefes de posto, funcionários designados para administrar a 

produção dos aldeamentos, algo que incidiu diretamente sobre os modos de 

organização dos Guarani e Kaingang. A proposta oficial era de transformar os postos 

indígenas em “empresas voltadas à produção e ao lucro” (Santos, 1975: 38/9 apud. 

Tommasino, 1995: 185), isto aliado a um regime de controle rígido e punições severas 

(Ramos, 2005: 46) implicou em re configurações nas relações de poder intra e 

interaldeãs. 

 

“A própria figura do cacique passou, durante este processo, por transformações 

radicais: de articulador entre diferentes comunidades e negociador com o 

universo das autoridades dos brancos, os caciques da T.I. Ivaí passaram a uma 

posição de subordinação com relação à autoridade institucional representada 

pelos chefes de posto.” (Cid Fernandes, 2005:7) 

 

O controle institucional e expropriação dos territórios indígenas, processo de 

“institucionalização da dependência” (Cid Fernandes, 2005:6) foi política implementada 

deliberadamente pelo estado. 

  

“Os objetivos expressos da política republicana incluíam o confinamento de 

grupos indígenas em áreas demarcadas a fim de liberar terras para a 

colonização. Os Pohy, as lideranças kaingang, foram parte deste processo. Com 

efeito, as demarcações de terras indígenas indicam, sempre, a destinação de 

uma determinada extensão de terras aos índios comandados por determinados 

caciques. São estes caciques, figuras por vezes descritas como despóticas, que 

negociavam, e ainda hoje negociam, a convivência entre índios e brancos” (Cid 

Fernandes 2005: 4/5). 

 

Com a expropriação territorial as famílias indígenas se viram concentradas em torno 

dos Postos, algo que promoveu a desarticulação das unidades produtivas e do 

sistema de trocas locais. Simultâneo ao processo de desterritorialização e 

desmobilização política dos indígenas, ocorre a chegada crescente posseiros. Em 

1976 eram nada menos do que 221 famílias de posseiros no Posto Indígena Barão de 

Antonina, das quais 60% havia ingresso na área indígena a menos de cinco anos 

(Tommasino, 1995:183).  
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Relatos das violências e submissão a que os Kaingang e Guarani foram submetidos 

abundam na memória dos descendentes e na bibliografia especializada (vide 

Tommasino, 1995; Fernandes, 2003; Ramos, 2008, entre outros). Gilda Kuitá, 

liderança Kaingang da TI Apucaraninha e Ferdinando Nesso, servidor da FUNAI, 

cometam as diferenças entre formas de ação dos órgãos indigenistas oficiais como 

SPI e a FUNAI do período militar: 

 

“O SPI fazia assim: eles arrendavam a terra e os índios que trabalhavam. A FUNAI 

ainda fez isso, derrubava tudo a mata da beirada do Tibagi, fazia roça e soltava os 

porcos, a gente ficava lá acampado com meu pai até terminarem o serviço. O chefe da 

FUNAI arrendava pro cara que botava os índios para trabalhar. O SPI não fazia assim, 

o chefe mesmo fazia a empreitada ai colocava os índios para trabalhar tudo de graça, 

só ganhava a comida. (...) Tudo que o índio ia ganhar o chefe (SPI) que ganhava. Eles 

diziam que queriam ensinar o índio a trabalhar, eles faziam a comida para todo mundo 

e a gente tinha que ficar o dia inteiro na roça. Comia tudo neste tal de panelão deles, 

tudo mundo tinha que ir pois não tinha outra comida, os que não iam eram castigado, 

iam buscar na mata e tudo. Ia mulher grávida, ficava o dia inteiro no sol, abortavam na 

roça, pegavam o feto e enrolavam no pano e colocavam no galho da árvore até a hora 

de ir embora para enterrar”. (Gilda Kuitá Kaingang e Ferdinando Nesso Neto, TI 

Apucaraninha. 27 de outubro de 2010). 

 

O Sr. Dercílio, ancião Ñhandeva da TI Laranjinha, também nos relatou o 

funcionamento deste sistema produtivo implementado pelo órgão indigenista oficial. 

 

“Neste tempo o índio não via dinheiro, tinha que trabalhar na lavoura do chefe do 

posto e quando precisava comer vinha até a sede pedir autorização por escrito para o 

chefe para que um funcionário do chefe lhe desse o alimento, fosse um cacho de 

banana ou um punhado de feijão” (Dercílio, TI Laranjinha, 01 de setembro). 

 

Registros de depoimentos análogos sobre a ação do SPI entre os Kaingang de 

Palmas, onde o sistema do panelão também fora implementado, ilustram a amplitude 

desta forma de subordinação das comunidades indígenas. Ricardo Cid Fernandes 

transcreve o seguinte comentário de um Kaingang da TI Ligeiro. 

 

“Trabalhei 18 anos para o posto no tempo do SPI. Roçava, semeava, trabalhava uma 

semana para ganhar um pedacinho de carne. Não podia plantar para si... Naquele 
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tempo não plantava, era só feijão e farinha. 200 sacas de trigo eu plantei só na 

enxada. (Fernandes, 2003: 187). 

 

Com o sistema coletivo de exploração da mão-de-obra indígena também foram 

inseridas práticas de punição relacionadas ao poder de polícia dos administradores 

dos Postos Indígenas, que incluíam prisões, torturas e transferências compulsórias. 

Os chefes indígenas ao longo deste período eram nomeados pelos administradores, 

funcionando antes como “guarda-costas” e policiais dos funcionários indigenistas do 

que propriamente como lideranças de suas comunidades. Os Pá’i e Pá’i bang cedem 

ao poder dos capitães e coronéis indígenas. 

 

“No tempo do SPI não tinha muita ordem não. Eu era novo. Tinha idade de 10 anos. 

Mas, lembro que a época era meio pesada. Uma época meio pesada, que a minha 

mãe contava era que na época do SPI não eram os índios que mandavam. Se um 

índio não obedecesse era colocado no toco e às vezes até morria. Naquela época do 

SPI teve índio que foi morto, como o finado Osvaldinho. Eu lembro que esse 

Osvaldinho falava sempre na língua muito correta. E minha mãe mandava a gente sair 

para eles conversarem. Ele era sabido, e dizia que os chefes de posto enganavam a 

gente”  (Cacique Sebastião, Ñandeva – TI Pinhalzinho, 28 de setembro de 2010). 

 

Tal como o sistema de exploração do trabalho coletivo acima descrito, também fora 

sob a administração do SPI que foram instaladas serrarias no interior das áreas 

indígenas. Em áreas indígenas do estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 

Sul as serrarias administradas pelos chefes de posto empregavam mão-de-obra 

indígena, porém o destino dos lucros oriundos desta exploração predatório dos 

recursos florestais não eram conhecidos pelos Kaingang.  

Sob os auspícios de uma cultura institucional orientada por um estatuto jurídico que 

postulava a relativa incapacidade do indígena, objetivando a superação desta 

“condição”, o regime tutelar inaugurado pelos capuchinhos ganhará força e elaboração 

própria com a ação do SPI e a criação dos Postos Indígenas. Em 1928 tal regime 

tutelar é tornado oficialmente atributo do órgão:  

 

Os correligionários de Rondon formularam e encaminharam o texto aprovado como lei 

n.º 5.484, em 27 de junho de 1928, que atribuiu ao SPI a tarefa de executar a tutela de 

Estado sobre o status jurídico genérico de índio, sem deixar claros os critérios que 

definiam a categoria sobre a qual incidia. Inaugurou-se então o regime tutelar sobre os 

povos indígenas, marcado pelas mesmas idéias assimilacionistas de nosso arquivo 
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colonial, em que os indígenas são categoria transitória, pois, uma vez expostos à 

civilização, deixariam de sê-lo. Por isso a idéia era reconhecer-lhes pequenas reservas 

de terras, o básico para se sustentarem, de acordo não com seus reais modos de vida, 

mas com aquilo que se pretendia ser seu futuro – pequenos produtores rurais 

ocupando o território brasileiro, isto é, trabalhadores nacionais. (Lima, s/d:11). 

 

Os efeitos de tais orientações institucionais são ainda hoje sentidos nas comunidades 

indígenas da bacia do Tibagi, uma vez que fora através de critérios análogos que 

políticos locais entre as décadas de 1940 e 1950 conseguiram pleitear áreas indígenas 

que já haviam sido demarcadas pelo estado nacional (Tommasino, 1995), reduzindo-

as a cerca de 10% de suas áreas originais.  

 

Na década de 1960 denúncias de violências dos chefes de posto e uma “necessidade 

de conferir, no plano internacional, visibilidade positiva aos aparelhos de Estado no 

país – fruto da importância do financiamento externo para as transformações que se 

pretendia implementar” (Lima, 1992: 170) Esse quadro contribui para a extinção do 

Serviço de Proteção aos Índios, que se efetiva em 1967.No Paraná,  as ações do SPI 

não eram diferentes do quadro esboçado:   

 

Aqui mesmo os mais velhos podem dizer: o Chefe de Posto atendia os índios com 

chicote na mão. Vocês sabem que a história é assim. Teve funcionário da FUNAI que 

disse: um índio nunca vai sentar num trator. Não é culpa do Ñhandeva. Foi o branco 

que trouxe isso. O momento agora é de nós, com tudo que está acontecendo é rever 

isso. Tem que ver isso, dentro de cada um. Eu acredito que o que nos manteve vivos 

foi nossa cultura, mesmo que presa dentro de cada um, pedindo para gente revitalizar 

isso. O momento é de avançar. (Elói Jacinto, presidente do Conselho Indígena do 

Norte do Paraná, TI Laranjinha, 01 de setembro de 2010). 

 

No plano político nacional, a extinção do SPI e criação da FUNAI surtiram poucas 

modificações efetivas em seus primeiros anos. Em 1973 a lei 6001 cria o Estatuto do 

Índio que, constituído ainda sob a égide da tutela e, portanto, da efemeridade da 

condição indígena, irá reconhecer direitos aos indígenas que não apenas os territoriais 

(Ramos, 2008: 205).  

No entanto, a constituição de 1988 é o primeiro documento oficial do Estado brasileiro 

que reconhece as populações indígenas enquanto agentes de culturas próprias e 

perenes. Nesta mudança de orientação, ao invés da tutela por parte do Estado, a 

Constituição promulga a autonomia dos povos indígenas.  
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Por exemplo, a idéia de um gradiente classificatório que inicia com a categoria de 

silvícola e culmina com a de índio integrado foi sepultada, e com ela o paradigma da 

“aculturação” como critério definidor de direitos. Também foi reconhecida a capacidade 

processual dos índios, bem como de comunidades e organizações indígenas, de 

engressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, que deverão ser julgados 

no âmbito da Justiça Federal.  

 

“No capítulo VIII “Dos Índios”, da carta constitucional (pertencente à seção “Da Ordem 

Social”), foram definidos vários temas que suscitavam controvérsia no reconhecimento 

de terras indígenas até então. No caput do artigo 231, lê-se: “São reconhecidos aos 

índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos 

originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União 

demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens”. A imemorialidade da 

ocupação é portanto também sepultada em nome do critério da tradicionalidade, assim 

definida: 

São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter 

permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à 

preservação de recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a 

sua reprodução física e cultural, seguindo seus usos, costumes e tradições.” (Macedo, 

2009:65 - 66). 

 

É somente no final da década de 1970, os anos que antecedem a constituinte, que a 

conjuntura política regional e nacional se altera possibilitando mobilizações das 

lideranças indígenas na luta pela recuperação das áreas. No ano de 1979 eclode a 

primeira rebelião indígena no Paraná.  

Na atual TI Barão de Antonina, então conhecida como Gleba I de São Jerônimo, 

restavam apenas 30 alqueires disponíveis para as famílias indígenas. As lideranças 

decidem, então, ocupar a área intrusada denominada Água Branca a fim de remover 

os posseiros.  

O sucesso nesta empreitada ressoou anos mais tarde em novas insurgências 

indígenas pela garantia dos territórios quando, em 1985, três movimentos ocorreram 

quase simultaneamente  nos Postos indígenas Laranjinha e São Jerônimo, e na sede 

da FUNAI em Londrina.  

Ao longo de um processo extremamente conflituoso e ao qual os funcionários da 

FUNAI se opunham, os caciques de Apucarana (Kaingang) e de Laranjinha (Guarani) 

firmam um pacto e enviam, ambos, “guerreiros” para endossar a luta dos Kaingang de 
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Barão de Antonina. Ao fim dos processos de negociação, os índios conseguem 

recuperar a área denominada Cedro.  

No mesmo ano de 1985, na “rebelião do Laranjinha”, estiveram presentes Kaingang e 

Guarani das TI’s Apucarana, São Jerônimo, Barão de Antonina, Pinhalzinho e 

Queimadas. 

Estes são marcos nas relações políticas entre os Guarani e Kaingang e apontam para 

um contexto interétnico que, promovido pelas políticas de aldeamento do Império ao 

longo do século XIX, permanece presente atualmente nas relações de parentesco e, 

nestes casos, também são revertidos em ações de solidariedade política.    

A história dos povos do complexo Tibagi-Paranapanema, caracterizada por relações e 

entrelaçamentos pode ser visualizada a partir da “história oficial” que nos reporta às 

políticas indigenistas do Estado. Não obstante, como sugere Carneiro da Cunha 

(2009, 130) para um contexto mais amplo, aqui igualmente a política propriamente 

indígena deve ser considerada como uma elaboração ativa que permanentemente 

articula práticas sociais em situações específicas. A história do indigenismo e a 

história indígena, ainda que indissociáveis, não devem ser confundidas. Há 

estratégias de parte à parte, envolvendo atores diversos. A autonomia política 

indígena, embora constantemente ameaçada pelos objetivos da colonização, 

ocupação de fronteiras internas e posteriormente pelas práticas desenvolvimentistas 

estatais, no Paraná e alhures, configuram  práticas de resistência e territorialidades 

próprias a estes povos. Em sua economia ditada pelas relações de parentesco, na 

história de intercasamentos e nas falas de avaliação dos impactos resultantes dos 

empreendimentos providos pelo Estado, fica claro que está em jogo estratégias de 

sobrevivência e possibilidades de (re) produção de um modo de vida diverso e 

específico, embora perenemente ameaçado.   
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IMPACTOS E PROPOSTAS DE SUSTENTABILIDADE: PARADOXOS CONTEMPORÂNEOS 
.  

A gente ia reivindicar, mas, quando chegava, vinha o que a FUNAI que dava o que ela 

dizia que poderia dar e não aquilo que nós precisamos. Os indígenas tinham que 

aceitar o que se dava, mas será que agora nós não poderíamos ter autonomia e poder 

dizer o que a gente queria mesmo?  (Nelson Vargas, TI São Jerônimo, 13 de setembro 

de 2010). 

 

Antes eles nos matavam com tiros, mas, hoje eles estão matando a gente é com o 

papel. Eu criei seis filhos só sendo peão de safrista. Dentro das nossas terras, nós 

trabalhávamos para os outros. Era trabalhando assim, tudo massacrado. Agora, nos 

botaram  para estudar e agora tem o papel. Fizeram uma negociação para cuidar de 

nós,  e a gente continua sendo mandado. Mas, agora essa rapaziada nova tem que 

pensar o que a gente fala e ver se a gente vai cuidar do que é nosso. Veja, o que vai 

prejudicar com a barragem de Mauá. Se prejudicou uma reserva lá perto, prejudicou 

todas as reservas do norte do Paraná. Quando uma reserva é prejudicada, fustiga 

todas as outras reservas, seja por conta da mata ou dos próprios peixes. (João Tapixi 

Kaingang – TI São Jerônimo – 14 de setembro de 2010).. 

 

A cultura institucional ao longo dos processos de aldeamento missionário e tutela 

indigenista, tal como buscaram apresentar os textos anteriores, vem sendo 

transformada qualitativamente desde as primeiras ocupações colonizadoras. Se o 

Império da segunda metade do XIX se constitui através de freis capuchinos e militares, 

a República o fará através de chefes de posto e amansadores de índios.  

O espaço social dos aldeamentos proporcionava um ordenamento onde as diferentes 

etnias se orientavam em torno de um centro de distribuição de mercadorias, os 

núcleos dos aldeamentos, mas conservavam suas aldeias em território separado dos 

aldeamentos assim como entre si, garantindo suas autonomias políticas e 

econômicas. A criação dos órgãos indigenistas da República, por sua vez, institui os 

chefes de posto, funcionários com atribuições administrativas e coercitivas sobre o 

trabalho nas terras indígenas.  Tal presença institucional no interior das aldeias 
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reconfigura a ordem política indígena, sobretudo Kaingang, uma vez que subordina 

a liderança indígena e controla a distribuição de recursos. A instituição do modelo 

tutelar estende os meios coercitivos do estado ao interior das comunidades indígenas.  

Com isto, os pa’i e pai’ bang são destituídos do pleno exercício de seus poderes 

políticos, uma vez que são os chefes de posto quem passam a controlar a distribuição 

de alimentos, os recursos financeiros, os acordos com outros não-índios, o trabalho 

coletivo indígena, etc. 

 Ao longo deste período aos chefes indígenas não coube o exercício da liderança, mas 

tão somente a negociação assimétrica com os representantes do órgão indigenista 

entre trabalho, territórios e recursos florestais indígenas e as mercadorias e leis do 

Estado.  

 

Depois de  conquistados,  os  caciques  se  tornaram  subordinados  de 

administradores  brancos,  executores  das  políticas  indigenistas  oficiais.  Com  a 

destruição das matas e a expropriação da maior parte de seus territórios de 

subsistência, os  povos  livres  das  florestas  foram-se  tornando  cada  vez  mais  

dependentes  das instituições  indigenistas. (Tomasino e Mota, 2002: 3). 

 

Ao menos em um plano discursivo, atualmente, a política do regime tutelar vem sendo 

substituída pela retórica da sustentabilidade. A política indigenista migra 

gradativamente para ações orientadas por projetos de etnodesenvolvimento, que 

visariam promover entre os indígenas uma economia de mercado auto sustentada e 

auto gerenciada. 

Esta transformação de paradigma gera conflitos e redefinições da posição dos agentes 

indígenas e indigenistas. O Estado presente, cerceador e provedor de mercadorias, 

representado pelo regime tutelar (aproximadamente 1910- 1980), que buscou 

disciplinar o trabalho indígena enquanto efetivava a ocupação de seu território, 

inserindo-o marginalmente na economia capitalista, vem sendo substituído, nas 

últimas décadas, por um Estado e uma sociedade civil orientados a fomentar projetos 

de desenvolvimento sustentável. No escopo destes projetos  está presente a idéia de 

que, os indígenas se insiram de forma ativa nestemercado, não mais apenas como 

consumidores de bens e produtos e trabalhadores diaristas de fazendeiros vizinhos. 

Ainda que, nesta forma de relação Estado e índios, as autoridades nativas 

reconquistam espaços de expressão e decisão política, o estado de escassez 

territorial e de degradação do ambiente indígena, promovidas de forma definitiva no 

Paraná, ao longo da gestão dos orgãos tutelares, inviabiliza o exercício pleno da 

economia indígena pré-colonial baseada na agricultura de coivara, caça, pesca e 
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coleta. Ao tempo que o Estado, na forma do órgão oficial indigenista, deixa de ser 

um provedor, e se coloca enquanto um fomentador de ações produtivas e de geração 

de renda.  

Entretanto, a transição de um regime tutelar para um regime de fomento à auto 

gerência indígena ainda está distante de ser efetivada na prática. Neste processo, 

quando há demanda, muitos chefes de famílias indígenas, não encontrando meios de 

subsistência em sua terra indígena, passam a prestar serviço de diaristas em fazendas 

e sítio vizinhos. Tal como relatado pelo cacique Márcio da TI Laranjinha, a superação 

desta condição  em vista de um novo paradigma, vem sendo incorporado como 

perspectiva futura pelos próprios indígenas: 

 

O projeto hoje é a comunidade ter o seu próprio sustento. Pra você ter uma idéia o 

vice cacique e muitos outros não estão aqui porque estão trabalhando lá fora para 

sustentar nossas famílias. Nós estamos buscando meios para que as famílias não 

saiam daqui. Se você sai daqui você já vai perdendo a sua identidade. Uma coisa vai 

puxando a outra. Se casa, já casa com um branco, então nem mestiço sai também. No 

nosso olhar, não tem solução para o problema. Daqui a pouco vão lotear isso aqui e 

vender. Essa é a preocupação nossa, para a comunidade não sair daqui e a gente 

tentar se readequar dentro da nossa língua, do nosso costume, buscar parceria. Essa 

é a nossa perspectiva (Cacique Márcio TI Laranjinha, 01 de setembro de 2010). 

 

À economia do parentesco indígena busca-se, através destes projetos, agregar uma 

economia de mercado a fim depossibilitar capital de giro, empréstimos, aquisição de 

insumos agrícolas, etc. com vistas à “sustentabilidade” da TI. Porém, tal como 

demonstram exemplos como os da TI Apucaraninha, neste processo a economia do 

parentesco indígena, por sua vez, agrega e articula elementos desta economia de 

mercado à sua própria constituição. Em Apucaraninha, as lavouras coletivas 

financiadas pelo fundo criado a partir de um processo indenizatório gerido pela 

comunidade e pela Copel, que teriam orientação comercial, via de regra são 

consumidas no interior da TI e por parentes de outras TI’s. Em lugar de comercializar a 

produção para repor as divisas retiradas do fundo, as lideranças optam por distribuir o 

alimento produzido entre os parentes, o que de uma perspectiva  econômica de 

acumulação torna o processo “insustentável”. 

Assim, o que está em jogo é a confluência de uma perscpectiva econômica de 

distribuição, baseada nos laços de parentesco indígenas, e outra perspectiva 

econômica de acumulação, própria da forma ocidental, onde o que importa é o lucro 

advindo das trocas comerciais, independente das pessoas e das relacões que a 
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efetivam. Os professores Lucio Tadeu Mota e Kimmye Tomazino já explicitaram 

este conflito entre esses dois modos de ação político-econômica: 

 

As  políticas  públicas  continuam  a  tratar  os  indígenas  como sociedades  

transitórias,  que  um  dia  deverão  deixar  de  ser  o  que  são:  diferentes 

culturalmente. Os  governantes  de  hoje  propõem  que  as  populações  indígenas  

devam gerir  sua  economia  nos moldes capitalistas  e  sejam  auto-suficientes. Não  

entenderam que  as  populações  indígenas  quando  produzem  têm  como  objetivo  

o  homem  e  não  o lucro. Como fazer uma sociedade aceitar que devem praticar a 

usura com seus parentes, com  seus  amigos? (Tomasino e Mota , 2002: 22) 

 

Embora todas as TI’s consideradas neste processo comercializem ou pretendam 

comercializar a produção agrícola ou animal, nas terras indígenas com maior 

incidência de descendentes de famílias de posseiros, portanto de origem não-

indígena, tendem a apresentar maior orientação produtiva destinada ao mercado  

Não entraremos na complexidade e variabilidade dos contextos de formação de 

alianças (políticas, econômicas e/ ou matrimonias) e conflitos entre descendentes 

indígenas e descendentes de não-índios, dado a especificidade sociológica de cada 

terra indígena e do fato da distinção “índios” e “não-índios” moradores de uma mesma 

TI não ser uma questão explicitada nos discursos das lideranças, senão em situações 

de conflito como no caso da terra indígena Pinhalzinho.  

Nesta TI, foi explicitada uma clara oposição entre duas formas de economia a serem 

fomentadas pelas ações mitigatórias e compensatórias da UHE Mauá. A divisão das 

famílias extensas nas chamadas “colônias” acabou por ser determinante neste 

processo.  As “colônias, referência local aos principais agrupamentos domésticos, se 

apresentam como unidades não apenas territoriais, mas também políticas e 

econômicas em Pinhalzinho. Ao longo da elaboração dos PBA’s desta TI, as pessoas 

ligadas aos núcleos familiares da “Sede” e do cacique Sebastião, de descendência 

direta Guarani, enfatizaram propostas de criação de viveiros, recuperação de áreas 

degradadas, apoio às atividades culturais e de fomento da tradição. A preocupação do 

cacique Ñandeva e dos agrupamentos domésticos a ele ligados é com a inexistência 

atual de florestas, algo fundamental para continuidade dos rituais Ñandeva que estas 

famílias buscam fortalecer, bem como para a orientação de um modo de vida que 

julgam ser apropriado. 

 

“Os índios mais antigos tinham no mato a nossa farmácia, o nosso mercado. No mato 

tinha a nossa fruta. Ali era o nosso mercado. Hoje se morre de fome. E a nossa 
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farmácia que era na floresta, onde se encontrava o remédio para tudo o que fosse. 

Ninguém sabia ler, mas era um doutor da mata. Ele era orientado por Deus. Ali, no 

mato, o pajé sabia qual era o remédio do mato. Veja, minha mãe era uma doutora. Ela, 

quando fazia um parto, ela sabia o remédio de diminuir a dor. Antes a gente tinha força 

porque comia tudo o que tinha na floresta. Nosso sangue não é mais natural. Agora a 

gente só come catchupe. O principal é ter mata e rio para ter um pouco dos nossos 

costumes. Tem que aumentar mais a área de floresta.” (Cacique Sebastião TI 

Pinhalzinho, 29 de setembro de 2010). 

 

De outro lado, em claro contraste com os projetos da “Sede”, os núcleos familiares do 

“Meio” e do “Baixo/Cinzas”, cujas famílias possuem ascendência Guarani menos direta 

ou mesmo inexistente, explicitaram ao longo das referidas oficinas uma gama de 

projetos orientados ao apoio às atividades produtivas potencialmente geradoras de 

renda, tais como pecuária e avicultura.    

Ambas alternativas não se excluem, mas explicitam o atual contexto econômico das 

terras indígenas, onde há grandes dificuldades, quer pela pouca disponibilidade de 

recursos ambientais, pela dificuldade de geração de renda, e pela disparidade das 

condições e relações  econômicas- sociais entre índios e fazendeiros da região  

 

“Os brancos não dão serviços para nós. No começo nós trabalhávamos para os 

brancos na colheita do algodão. Depois paramos, porque o fazendeiro grande não 

deixou mais que o pequeno agricultor dar trabalho para nós. A nossa diária, quando 

trabalhava era de R$ 20,00, no máximo R$25,00. Mas, quando era na colheita de 

algodão, também tinha que se fosse pelo peso, cada arroba de algodão custava R$ 

1,50 e isso dava no máximo R$ 12,00. A maioria dos homens trabalhavam nisso. As 

mulheres, às vezes também trabalhavam nisso. E a renda que a gente tem aqui é do 

bolsa família (...) O que eles têm que entender é a realidade da vida na aldeia hoje. A 

realidade hoje é que não se tem serviço, não se tem terra e a agricultura não dá nem 

para o início. E ainda tem o fazendeiro mandão que  quer todo mundo embaixo dele, 

desde a semente até o trabalho. Você precisa de semente, então é lá? Precisa de 

trabalho? Então se ele deixar o pequeno te contratar..” (Mário Raulino Terra Indígena 

Ywy Porã/Posto Velho 22 de setembro de 2010). 

 

 A necessidade atual de geração de renda e os modelos agrícolas apoiados por 

órgãos estatais desde o início da conquista da territorialidade indígena na região, 

certamente estão entre os principais fatores que levaram as oito comunidades 

indígenas envolvidas no presente processo a ter no apoio a tecnificação da produção 
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agrícola a principal demanda dentro do processo de mitigação/ compensação da 

UHE Mauá. No decorrer da realização das oficinas nas T.I. do norte do estado do 

Paraná, levantamos informações da agricultura praticada pelos indígenas nas aldeias, 

notando-se especificidades em cada uma delas. Ao mesmo tempo, levantamos 

informações a respeito das aspirações da comunidade quanto à atividade agrícola que 

pretendem praticar de hoje em diante. 

 É certo que em algumas T.I. como em Queimadas e Apucaraninha, se adota métodos 

da agricultura moderna, com o uso de máquinas, implementos, equipamentos, 

sementes, adubos químicos e insumos de tratamento fitossanitário. 

Surge uma preocupação técnica quanto à inserção destas comunidades indígenas 

neste tipo de agricultura altamente tecnificada, pois, insere novos desafios referentes 

ao modo de organização do trabalho. Com a implementação dos Programas e, por 

conseguinte, a aquisição de  maquinário agrícola, necessariamente as comunidades 

que não estão inseridas nos modos modernos de produção, deverão desenvolver 

formas de reorganizar o trabalho comunitário. Um exemplo é a necessidade de 

geração de rendimentos para manutenção de peças e combustível dos tratores, 

colheitaderas, etc. As famílias indígenas que usufruam em alguma medida da 

produção oriunda do maquinário adquirido neste contexto, deverão contribuir para a 

manutenção dos custos desta produção. 

Se no sistema agrícola tradicional são as famílias extensas o núcleo produtivo das 

comunidades, sendo cada família a única responsável pela produção, com a 

tecnificação da produção os meios produtivos acabam sendo centralizados nas 

associações comunitárias ou em organizações análogas.  

Neste sentido, a Terra Indígena Barão de Antonina pode servir de exemplo no que 

tange aos modos de organização do trabalho agrícola, pois nesta comunidade onde 

opera uma agricultura mecanizada há anos, os tratoristas são remunerados pela 

associação da comunidade para plantar, com o maquinário coletivo, milho, feijão e 

arroz para todas as famílias da comunidade. Desta forma, os lotes familiares são 

distribuídos já limpos e semeados para as famílias, a responsabilidade destas é a 

manutenção da área lavradas e a devolução para a associação de parte das 

sementes.   

As transformações decorrentes da tecnificação da produção e do próprio processo de 

implementação do PBA  altera o cotidiano daqueles mais diretamente envolvidos, pois 

demanda preocupações e formas de organização específicas  para conduzir o PBA 

junto à equipe técnica. Neste sentido o próprio processo de implementação de ações 

de mitigação pode ser em si um impacto, pois potencialmente alterará o dia a dia das 
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comunidades,  ao impor questões referentes a, por exemplo, estudar mercados do 

branco,  contabilidade,  necessidade de geração de receita, etc. .  

O significado de trabalho na agricultura para o  Kaingang e Guarani, assim como a 

própria temporalidade atrelada às atividades produtivas não consiste somente ou 

principalmente em plantar – comercializar – gerar renda.. As atividades produtivas  tais 

como colher frutos na floresta, caçar, pescar, colher feijão verde com a família, etc. 

são imbuídas de sentidos próprios que estão antes relacionadas à comensalidade do 

que ao mercado. Neste modo de produção que chamamos de economia do 

parentesco indígena, as atividades produtivas servem ao que os indígenas entendem 

como uma boa vida, não é a vida que serve à produção.  

Em trabalho desenvolvido em uma T.I. do norte do Paraná, um Kaingang contratado e 

assalariado para funções de coordenador de trabalhos da agricultura e pecuária, 

relatou que grande pressão psicológica que acompanhou seu desempenho nesta 

função. Este fato já o fez pensar em residir fora da aldeia na cidade de Londrina. Na 

época ele comentou “você é que é feliz por morar fora daqui; minha esposa está 

reclamando que não tenho mais tempo para ela”. 

O conceito de compromisso do branco pode ser muito diferente do índio. Por isso, os 

técnicos envolvidos deveriam conhecer previamente a cultura indígena. A definição da 

ordem de importância na execução de vários compromissos vindos ao mesmo tempo, 

pode ser muito diferente para os indígenas. A liderança pode recrutar um tratorista ou 

toda a equipe para um evento político importante, devido a alguma habilidade destes 

para tal fim. Por outro lado, não se discute ou indica naquele momento os substitutos 

para as atividades agrícolas, comprometendo o calendário agrícola e até mesmo um 

lote de cultura vegetal já implantado. Poderemos chegar no dia seguinte para um 

plantio de mandioca e simplesmente não achar ninguém. Pelo pensamento do branco 

as conclusões seriam óbvias, logo se pensando em mudanças e penalidades.   

Assim, como podemos fazer um bom controle interno das atividades agrícolas, de 

modo a não prejudicar a produção? Como criar mecanismos voltados à criação de 

bancos de sementes quando os comunitários operam uma lógica de reciprocidade que 

disribui entre os parentes as sementes? Enfim, o programa agrícola enfrentará 

grandes desafios relacionados à grande distinção entre as lógicas produtivas indígena 

e aquela inerente à agricultura mecanizada, a qual, por sua vez, foi demandada pelas 

comunidades 

Resta refletir permanentemente, ao longo da imnplementação dos Programas, em que 

medida as técnicas agrícolas modernas e as transformações na organização 

comunitária inerentes a estas técnicas, a necessidade de trabalhar com planilhas, 

calendários, pesquisa de mercado, relações de comercialização modernas, prestação 
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de contas,  impactam os modos indígenas e em que medida as formas de execução 

dos Programas poderão se indigenizadas para que enfim alcancem seus objetivos 

primeiros que é diminuir os problemas que o modo não-indígena de apropriação 

capitalista do ambiente geram nos modos de vida indígena.    

 Desta forma, à medida que os órgãos competentes pelas comunidades indígenas 

entendam e autorizem a adoção destas técnicas modernas, a equipe agronômica 

deverá dialogar permanentemente com  os antropólogos e coordenadores indígenas 

envolvidos no processo para os devidos ajustes e sugestões.  

Os cursos de capacitação técnica propostos para os indígenas neste período de 5 

anos do Programa, certamente será o legado maior, aliados aos conhecimentos 

tradicionais e agronômicos modernos, subsidiando a segurança alimentar e 

viabilizando a comercialização de produtos orgânicos certificados. 

Por fim, é mister notar que não obstante os esforços em promover ações mitigatórias e 

de compensação nas comunidades impactadas pela UHE Mauá, a situação indígena 

no Paraná tenderá a uma gradativa intensificação dos conflitos e dificuldades até que 

sejam sanadas as deficiências relativas às suas questão fundiária. 

 
 

 

 

 

 

CATEGORIAS PARA AVALIAÇÃO DE IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS 
 

SINERGIA 
 

O presente documento refere-se à descrição do Plano Básico Ambiental – 

Componente Indígena da UHE Mauá, no entanto, devem ser considerados os demais 

projetos de aproveitamento energético do rio Tibagi, a saber: UHE São Jerônimo, 

Jataizinho e  Cebolão.   
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Em documento da Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de 

Proteção das Comunidades Indígenas do Estado do Paraná (CAOP)24 sobre o 

complexo de UHE’s no Tibagi aprecia-se que os impactos devem ser avaliados de 

acordo com a associação sinergética das ações.  

O conceito de sinergismo, tal como elaborado por Machado (1999:161-162)  consiste 

na associação simultânea de dois ou mais fatores que contribuem para uma ação 

resultante superior àquela obtida individualmente pelos fatores sob as mesmas 

condições.  

   

IMPACTOS CUMULATIVOS   
 

“Nós refletimos que devemos tomar medidas que diminuam os impactos quando a 

usina estiver funcionando e que também recompense a gente. Mas, não pensar só no 

presente, porque a barragem nunca vai mudar. Alguns impactos tem recuperação, 

mas o que não tem? Como recuperar as espécies que sumiram? É no passar no 

tempo que esses problema vão acontecer, não no tempo que fizer.” Valdecir Pereira. 

Terra Indígena Mococa 

 

Por Impacto Cumulativo entende-se a repercussão passada e futura na avaliação de 

conseqüências de empreendimentos para um povo indígena, tomando duração e 

reversibilidade como constantes na equação desta avaliação. Da mesma maneira que 

as terras indígenas, dadas as características da organização social e das noções de 

territorialidade indígenas, não podem ser pensadas de forma isolada, os projetos  de 

aproveitamento energético do rio Tibagi devem ser considerados em seu conjunto, não 

obstante cada processo estar caminhando em uma temporalidade própria.  

A partir de impactos globais e cumulativos é possível sopesar a duração da influência 

dos impactos para o grupo indígena em questão, tomada sua forma tradicional de 

vida. Pode-se também fazer uma prospecção quanto às alterações temporárias e 

permanentes no ambiente. Estes aspectos devem ser analisados historicamente. 

Independentemente do tipo de empreendimento ou empreendedor em questão, da 

perspectiva dos povos indígenas os efeitos não podem ser entendidos como sendo 

                                                             

24 Texto acessado em 15 de janeiro de 2011: 

http://www.meioambiente.caop.mp.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=102 
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dissociados. Assim, os projetos de crescimento econômico na região de estudo 

precisam ser analisados em seu conjunto, pois as conseqüências prejudiciais para as 

comunidades indígenas devem ser conhecidas pelos empreendedores para que seja 

possível, a partir de suas especificidades sócio-culturais, a construção de 

responsabilidade social sobre os danos decorrentes do desenvolvimento àquele povo 

indígena, considerando os impactos que interferem, que já interferiram e que poderão 

interferir em seu modo de vida. 

A categoria de impacto cumulativo fornece elementos chaves para uma análise 

sinérgica da relação do empreendimento com as TIs, pois aponta para o histórico da 

relação Estado/ comunidades indígenas no complexo Tibagi-Paranapanema. 

 

IMPACTO REGIONAL/ SOCIOLÓGICO 
 

Categorias de avaliação de impactos tais como a de impacto regional/ sociológico, 

delimitam áreas de influência do empreendimento a partir das relações de parentesco 

e mobilidade territorial indígena. Relações históricas e sociológicas entre as terras 

indígenas do norte do Paraná, tal como indicam os estudos, demonstram a existência 

de uma territorialidade indígena anterior às terras efetivamente demarcadas, 

territorialidade atualizada nas relações políticas, matrimoniais, econômicas, etc. entre 

indígenas das diferentes áreas. Deste modo, impactos em comunidades indígenas da 

área de abrangência local incidem, em segundo grau, na territorialidade mais ampla 

que configura a área de abrangência regional. O critério de distância do rio Tibagi 

também deve ser considerado na definição, porém não deve ser o único. Assim por 

exemplo, os impactos que atingem a Área de Influência Regional do empreendimento, 

podem ser considerados impactos globais, haja vista que não se encaixam em um 

recorte geográfico que pode ser mensurado, pois ressoam para além dos limites 

físicos, objetiva e/ou subjetivamente. Os casamentos interaldões são uma realidade 

para esses povos, não obstante sua “territorialização” em Terra Indigenas 

descontínuas, o que torna premente pensar os impactos socioambientais de maneira 

que contemple os possíveis trânsitos entre elas. Pelos laços históricos, culturais e de 

parentesco, que configuram uma territorialidade mais ampla que aquela determinada 

pelos critérios estabecidos por uma noção territorial que não contempla as relações 

entre terras indígenas descontínuas, torna necessário considerar tais impactos 

cumulativos e globais que os empreendimentos acarretarão.     

IMPACTO GLOBAL 
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O conceito de Impacto Global (IG), tal como definido pelo Instituto de Pesquisas 

Antropológicas do Rio de Janeiro – IPARJ, visa: 

 

representar a natureza da influência que sofrem os povos indígenas quando são 

confrontados com empreendimentos econômicos do porte de uma hidrelétrica, de 

uma estrada, ou de um projeto de desenvolvimento regional. Por impacto global 

compreende-se que esses tipos de empreendimento causam danos globais, isto é, 

influência em geral deletéria, em todos os setores da vida de um povo indígena, 

desde a sua população e as condições materiais de sua sobrevivência, até as suas 

concepções de vida e visões de mundo. Por sua vez, esses danos raramente são 

exclusivos a um número populacional, mas atingem a um povo como um todo, a uma 

etnia, a uma cultura integrada.” (IPARJ, 1986: 33 apud. Costa, 2002:11).  

 

Menos que definir uma área de influência, o conceito de IG pretende dimensionar 

qualitativamente as influências que determinadas transformações socioambientais 

promovidas por empreendimentos industriais promovem no modo de vida da 

população atingida. O Impacto Global se referencia a uma realidade que não é 

necessariamente material, aspectos imateriais tais como aqueles impactos que 

desestruturam a ordem social, promovem o rompimento de relações simbólicas com o 

ambiente, a alteração no relacionamento com a sociedade regional, etc, são 

abarcados por este conceito. A noção de impacto global referencia a aspectos 

culturais de povos indígenas, aspectos que não são mensuráveis espacialmente 

(maior ou menor distância do epicentro do impacto) ou economicamente (valor da 

mitigação ou compensação).   
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I - PROGRAMA DE ARTICULAÇÃO DE LIDERANÇAS INDÍGENAS, 
EXECUÇÃO, GESTÃO E MONITORAMENTO DO PBA. 
 

INTRODUÇÃO 
 

Entre os maiores desafios de processos de planejamento e execução de ações 

voltadas à mitigação e compensação de impactos em áreas indígenas, tais como o 

presente processo oriundo da construção da UHE Mauá, consiste na gestão de 

pessoas, prazos e recursos inerentes a estas ações. Processos como estes emergem 

da interface entre lógicas organizacionais bastante distintas, a indígena e a 

empresarial e de estado. 

 

Considerando tal complexidade inerente a implementação das ações aqui 

apresentadas, o Programa de Articulação de Lideranças e Gestão do PBA pretende 

constituir um espaço de articulação intra e inter aldeão, onde as ações dos demais 

programas implementados sejam discutidas, avaliadas, monitoradas e gerenciadas. 

Desta forma, é objetivo deste Programa delegar a gestão das ações mitigatórias e 

compensatórias que compõe o presente Projeto Básico Ambiental ao espaço aldeão, 

de forma que se fomente ampla participação comunitária e a interação direta e 

continua entre os indígenas e equipe técnica.  

 

Um primeiro passo neste sentido é a criação de Comissões Aldeãs em cada terra 

indígena envolvida neste processo. Estas emergirão de formas de organização social 

próprias das comunidades envolvidas, sendo responsáveis pelo planejamento, 

execução e avaliação das ações do Projeto Básico Ambiental.  

 

Os técnicos responsáveis por acompanhar as ações e projetos, por sua vez, formarão 

em conjunto com as Comissões Aldeãs e os representantes da FUNAI, os Comitês 

Gestores Locais, onde tanto as perspectivas e decisões técnicas quanto indígenas 

poderão ser debatidas e orientadas dialogicamente.  
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A partir desta orientação busca-se garantir um diálogo permanente entre órgãos 

públicos, empreendedor, técnicos e comunidades indígenas, assim como possibilitar a 

construção dialógica das ações a serem implementadas, o que entre outros benefícios 

contribui para a efetiva implementação das ações acordadas e para a garantia de 

ampla participação das comunidades indígenas neste processo. 

 

Paralelo aos Comitês Gestores Locais operará o Comitê Gestor Geral, o qual será 

composto pela seguinte estrutura mínima: 2 representantes do Consórcio Energético 

Cruzeiro do Sul, 2 representantes do MPF, 2 representantes da FUNAI, 2 

representantes da  Equipe Técnica e 2 representantes indígenas de cada TI. A 

atribuição deste Comitê será acompanhar a execução administrativa/ financeira do 

empreendedor, assim como as ações de execução do PBA. Sendo definida a 

responsabilidade do empreendedor de executar as aquisições, contratações, etc. 

necessárias às atividades descritas nos Planos de Trabalho elaboradas no âmbito do 

Comitê Gestor Local, assim como a contabilidade e prestação de contas do processo. 

O Comitê Gestor Geral terá voto paritário. 

 

Cabe ao empreendedor, em conjunto com as instituições envolvidas: FUNAI e MPF, 

acordar um arranjo jurídico-administrativo que permita conduzir com eficiência, 

estabilidade e segurança os Programas delineados e firmados em Termo de Acordo 

assinado pelas partes. 

 

O atendimento de significativo conjunto de comunidades indígenas, dispersas por 

município distantes em um raio máximo de até 90 quilômetros do eixo do 

empreendimento, em diversas direções, justifica a constituição de uma estrutura 

técnica e administrativa compatível com a dimensão das ações que serão 

desenvolvidas. 

 

Esta estrutura deve possuir caráter cíclico, porém contínuo, de modo a possibilitar a 

execução das ações delineadas nos PBA, e contar com definição jurídica que capacite 

executar procedimentos administrativos em tempo ágil, superando dificuldades 

verificadas em processos análogos. 

 

Um aspecto que não deve ser subestimado é a dificuldade das lideranças locais na 

administração dos problemas comunitários. Além do envolvimento na rotina diária de 

sua comunidade, regra geral estas lideranças são sobrecarregadas com tarefas de  
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representação em uma série de fóruns externos dedicados a formatação das políticas 

públicas voltadas aos indígenas. Dentre estes fóruns podemos citar: ICMS Ecológico, 

Educação, MPF, saúde, e outros. Tais lideranças raramente contam com subsídio 

pessoal, por isto, no caso de agricultores, são obrigados a abandonar suas atividades 

produtivas, ou no caso de índios que são professores, a ausentar-se de sua atividade. 

 

A dedicação integral da liderança indígena tradicional na organização e coordenação 

de sua comunidade justifica sua remuneração para acompanhamento das ações, ou a 

de indígena por ela indicado.  

 

Como apontado acima, a implantação do Projeto Básico Ambiental será através de 

dois níveis com os seguintes comitês: COMITÊ GESTOR GERAL e os COMITÊS 

GESTORES LOCAIS, ambos com supervisão da FUNAI e fiscalização do MPF. 

 

O COMITÊ GESTOR GERAL é o órgão de coordenação administrativa/ financeira do 

PBA e a ele estão vinculados os COMITÊS GESTORES LOCAIS. O COMITÊ 

GESTOR GERAL terá como atribuição: contratar os recursos humanos e disponibilizar 

a logística necessária aos técnicos, assim como adquirir, entregar e realizar a 

contabilidade de todos equipamentos, maquinários e outros nos tempos previstos nos 

Planos Anuais elaborados pelos Comitês Gestores Locais.. 

 

Cada COMITÊ GESTOR LOCAL será composto por uma Comissão Aldeã definida 

pelas comunidades indígenas, por representante da FUNAI e pela equipe técnica de 

campo, os quais serão responsáveis pelo planejamento, execução e monitoramento 

das ações do PBA. O COMITÊ GESTOR LOCAL será a instância responsável pelo 

planejamento e execução das ações descritas nos Programas. 

 

Cada COMITÊ GESTOR LOCAL deverá elaborar e apresentar um Plano Executivo 

Anual que contemple os recursos materiais, humanos e todo equipamento/ maquinário 

necessário à execução das ações planejadas. Tal Plano Anual de cada TI será 

encaminhado ao Empreendedor que estará responsável por adquirir e entregar em 

tempo hábil os itens apontados pelos Planos Anuais. O Empreendedor estará sujeito 

às deliberações do COMITÊ GESTOR GERAL que terá o atributo de fiscalizar o 

cumprimento adequado destas ações. 
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A composição das COMISSÕES ALDEÃS que compõe os COMITÊ GESTORES 

LOCAIS será responsabilidade de cada terra indígena, sendo esta uma instância de 

organização que buscará assegurar plena agência indígena no processo. 

 

Após a análise e aprovação desses documentos, o CECS emitirá documento formal 

para as Terras Indígenas informando sobre a aquisição dos recursos descriminados 

através de carta de crédito com pagamento direto ao fornecedor ou liberação dos 

recursos em conta corrente da Associação, de acordo com as características de cada 

ação a ser executada. 

 

 O repasse de recursos necessários ao pagamento de todos os assalariados indígenas 

(incluso tributação) será mensalmente em conta corrente da Associação/Comunidade 

Indígena que, com apoio dos técnicos administrativos, deverá elaborar e enviar os 

documentos contábeis acompanhados do relatório mensal das atividades realizadas, 

elaborados pela equipe técnica , para que o CECS, após análise, efetue o depósito.      

 

Sobre a equipe técnica de campo, é recomendável que resida nas proximidades das 

comunidades afetadas, a fim de assegurar sua dedicação integral e exclusiva nas 

tarefas delineadas e a manter interlocução direta com as pessoas envolvidas e 

afetadas pelo empreendimento. Faz-se necessário que as equipe de campo e 

coordenação contratadas demonstrem interesse em desenvolver pesquisas de forma 

que as ações a serem implementadas sejam alvo de continuado processo de auto 

reflexão.  

 

É mister notar que o presente documento representa a consolidação de um Projeto 

Básico, que visa orientar as ações que serão executadas, mas que, necessariamente, 

será alvo de modificações ao longo de sua implementação. Toda ação planejada no 

presente documento será alvo de discussão local no âmbito dos Comitês Gestores 

Locais, sendo as modificações e adaptações que se mostrarem necessárias alvo de 

aprovação das mesmas. 

 

Ademais, esta proximidade permite reduzir custos associados a seu deslocamento às 

áreas, bem como riscos não desprezíveis associados ao deslocamento de longo 

percurso, etc. 
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A amplitude da temática dos Programas, aliada ao grande número de famílias 

indígenas, à distância entre as terras indígenas e à necessidade e reivindicação de 

acompanhamento técnico sistemático e in loco, reclama a subdivisão das terras 

indígenas impactadas em quatro regiões: 

 

1. Ortigueira: TI Mococa e Queimadas; 

2. Tamarana: TI Apucaraninha; 

3. São Jerônimo da Serra: TI Barão de Antonina e São Jerônimo; 

4. Santa Amélia/ Guapirama: TI Laranjinha, Ywy Porã e Pinhalzinho; 

 

Para cada uma destas regiões recomenda-se uma equipe permanente composta por: 

• 1 antropólogo ou profissional formado em área afim com experiência com a 

temática indígena (de preferência Kaigang e/ou Guarani); 

• 1 engenheiro agrônomo com experiência em produção orgânica; 

 

Também se faz necessária para a execução das ações previstas no presente PBA 

consultores temporários das áreas de: 

• Zootecnia – com experiência nas áreas de produção animal, gerenciamento de 

resíduos rurais e licenciamento ambiental. Programa de Agricultura e Programa de 

Melhoria de Infra Estrutura das Terras Indígenas; 

• Engenharia florestal – com experiência com comunidades indígenas; 

recuperação de áreas degradadas e sistemas agroflorestais. Programa de 

Recuperação de Áreas Degradadas e Proteção de Nascentes. 

• Agente com perfil para organizar a comercialização da produção, cuidar de 

contratos, prospectar mercados, para orgânicos, artesanato e atividades semi 

artesanais. Programa de Agricultura. 

• Educação ambiental, com experiência na elaboração e implementação de 

ações que promovam correta gestão e destinação de resíduos poluidores. Programa 

de Melhoria de Infra-estrutura e Programa de Fomento à Cultura 

• Técnico em áudio-visual, com experiência na capacitação de comunidades 

para utilização de material áudio-visual e editoração de vídeos; Programa de Fomento 

à Cultura 

• Linguista, com experiência nas línguas indígenas Kaingang e Guarani e na 

elaboração de materiais bilingues; Programa de Fomento à Cultura 

• Engenharia civil. Com experiência em edificações compatíveis àquelas 

demandas no Programa. Programa de Melhoria de Infra-estrutura das TI’s. 
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• Profissional para revisão e formatação de relatórios, de materiais didáticos e 

de divulgação produzidos pelos programas do PBA; 

• Designer para elaboração da peças gráficas e materiais didáticos com 

experiência com elaboração de materiais bilíngues; 

• Atendente de escritório responsável pelo arquivamento de documentos, 

atendimento ao público, telefone (deve ser disponibilizado um telefone de referência, 

0800 ou que receba ligações a cobrar, o qual será um canal de comunicação direto 

entre a gestão do PBA e os índios envolvidos), este profissional será responsável por 

catalogar o conteúdo das ligações – dúvidas, sugestões, reclamações, solicitações, 

etc, deverão ser anotados em ficha específica, que deverão conter ainda as respostas 

e encaminhamentos dados. As cópias das fichas, bem como sua análise dos 

conteúdos e encaminhamentos deverão compor os relatórios de gestão do PBA. 

• 2 técnicos administrativos responsáveis pelos processos de licitação, 

aquisição, entrega e contabilidade de todos produtos e serviços contratados no âmbito 

do PBA. 

• Georeferenciamento - com experiência em elaboração de mapas em 

comunidades tradicionais.  

 

A equipe técnica aqui sugerida será coordenada por um antropólogo e um engenheiro 

agrônomo com experiência e aceitação comprovadas com as populações indígenas 

vinculadas ao presente PBA. 

 

Deverá ser locado um escritório na cidade de Londrina com vistas a sediar o PBA- 

Componente Indígena, sendo o material de escritório, informática, internet, logística e 

hospedagens também previstos nos Programas Ambientais. 
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I.A SUBPROGRAMA DE GESTÃO DO PBA 
 

1. JUSTIFICATIVA 
 

As ações de cada Programa e Projeto que compõe o presente PBA serão 

coordenadas por lideranças indígenas remuneradas que serão apontadas pela 

comunidade. Tais lideranças indígenas, denominadas de Coordenadores de Campo, 

serão responsáveis pela execução de ações deliberadas pelo Comitê Gestor Local. 

Em cada uma das oito terras indígenas,  o Projeto de Gestão Local do PBA será 

coordenado por uma liderança indígena que será responsável geral pela execução das 

ações previstas e pela realização de reuniões internas e com a equipe técnica. 

Desta forma, a gestão dos recursos aplicados na realização dos Programas 

Ambientais – Componente Indígena deverá ser realizada através de reuniões 

periódicas nas terras indígenas impactadas.  

O coordenador indígena do PBA local deverá constituir com os demais coordenadores 

indígenas dos Programas a comissão aldeã. Tal comissão terá como atributo a 

avaliação e planejamento das ações previstas. 

A comissão aldeã, demais lideranças indígenas, FUNAI e a equipe técnica 

responsável irão compor o Comitê Gestor Local, ao qual caberá a avaliação e 

deliberação de ações implementadas através do presente PBA.  

Exclusivamente à equipe técnica caberá o monitoramento do processo mitigatório, o 

qual será constituído de relatórios descritivos das reuniões mensais do Comitê Gestor 

Local de cada área indígena impactada, constituindo uma memória das deliberações e 

acordos. Tais relatórios irão compor um relatório anual das ações implementadas 

pelos Programas Ambientais nas oito terras indígenas, tal documento será destinado 

ao Conselho Indígena do Norte do Paraná, FUNAI, Ministério Público Federal e 

Consórcio Cruzeiro do Sul. 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo Geral 

Oportunizar a participação indígena em todas as etapas de implementação das ações 

vinculadas ao processo de gestão e execução dos Programas; 

 

2.2 Objetivos Específicos: 

•  Criar um espaço de dialógico entre órgãos públicos, empreendedor, equipe técnica e 

as comunidades indígenas;  

•  Gerir os Programas Básicos Ambientais em nível local; 

• Informar as lideranças e organizações indígenas relacionadas a este processo  do 

andamento detalhado do empreendimento e da execução das medidas mitigadoras e 

compensatórias dos programas correlatos; 

•  Possibilitar o adequamento de ações dos Programas propostos através de oficinas 

participativas, desde que estejam de acordo com as diretrizes acordadas; 

Comitê Gestor 
Local 

Programa de Apoio 
a Atividades 
Agropecuárias 

Programa de 
Fomento a Cultura 
e Lazer 

Programa de Vigilância e 
Gestão Territorial 

Programa de 
Recuperação de 
Matas Nativas 

Programa de 
Melhoria de 
Infra-estrutura 

Programa de 
Monitoramento  
da Qualidade da Água 

           FUNAI    Equipe Técnica 

 

 

Comissão 
Aldeã 

 

Programa de 
Monitoramento  
da Fauna e Ictofauna 
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• Estabelecer procedimentos e instrumentos técnico-gerenciais necessários para a 

implementação e a execução dos Programas de compensação, bem como dos 

Programas de mitigação, referentes ao componente indígena; 

• Criar Comissão Indígena em cada Terra Indígena que irá compor o Comitê Gestor 

Local; 

• Criar o Comitê Gestor Local de cada Terra Indígena. Este Comitê será composto 

pela Comissão Aldeã de cada TI, Equipe Técnica de campo e representante da 

FUNAI. O Comitê Gestor Local terá como atribuição a elaboração dos Planos de 

Trabalho anuais por Programa, sua execução e monitoramento; 

• Criar Comitê Gestor Geral composto por 2 representantes dos CECS, 2 

representantes do MPF, 2 representantes da FUNAI, 2 representantes da Equipe 

Técnica e 2 representantes indígenas de cada TI (representante titular e suplente). A 

atribuição deste Comitê será acompanhar a execução administrativa/ financeira do 

empreendedor, assim como as ações de execução do PBA. Sendo definida a 

responsabilidade do empreendedor de executar as aquisições, contratações, etc. 

necessárias às atividades descritas nos Planos de Trabalho elaboradas no âmbito do 

Comitê Gestor Local, assim como a contabilidade e prestação de contas do processo. 

Cada TI terá voto com valor hum (1) totalizando oito (8) votos para as comunidades 

indígenas, CECS, MPF, FUNAI e Equipe Técnica terão voto valor três (3) para o voto 

de cada ator, totalizando doze (12) votos para as instituições envolvidas e equipe 

técnica. O valor total será de vinte (20) sendo que decisões que culminem em empate 

deverão ser rediscutidas. 

 

3. METAS 
●  Elaborar os Planos de Trabalho Anuais  no âmbito do Comitê Gestor Local; 

● Viabilizar estrutura logística completa (como descriminado no item recursos 

materiais) à equipe técnica antes do início das ações; 

● Viabilizar participação dos integrantes indígenas em todas as reuniões do 

Comitê Gestor Geral; 

● Monitorar o cumprimento dos Planos de Trabalho Anuais. 

● Criar Comitê Gestor Geral, Comitês Gestores Locais e das Comissões Aldeãs. 

● Realizar reuniões do Comitê Gestor Geral, Comitês Gestores Locais e das 

Comissões Aldeãs, de acordo com as frequências previstas no Programa. 

● Elaborar Planos de Trabalho Anuais. 
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4. INDICADORES 
� Disponibilidade de estrutura logística nos prazos estipulados; 

� Percentual de atividades previstas nos Planos de Trabalho Anuais realizadas nos 

prazos previstos; 

� Manifestações positiva das comunidades indígenas e de representantes de 

órgãos indigenistas 

� Efetiva realização periódica das reuniões dos Comitês Gestores Locais 

� Comitê Gestor Geral, Comitês Gestores Locais e das Comissões Aldeãs 

criados. 

� Frequência das reuniões do Comitê Gestor Geral, Comitês Gestores Locais e 

das Comissões Aldeãs. 

 

 

5. PÚBLICO – ALVO 
Comunidades Indígenas impactadas ; 

 

6. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  
* detalhamento via plano operativo em até o 01 mês após a constituição dos Comitês 

Gestores Locais.  

 

• Constituição de uma equipe técnica de campo composta por antropólogo (ou 

profissional de área afim com título de mestre) e engenheiro agrônomo, 

preferencialmente com experiência entre populações indígenas do sul do Brasil, para 

cada uma das quatro áreas definidas no presente PBA; 

• Contratação dos coordenadores técnicos do PBA (antropólogo com ênfase em 

etnologia indígena e engenheiro agrônomo especialista em produção orgânica; 

•  Participação indígena no processo de planejamento, monitoramento e execução dos 

Programas através das reuniões periódicas do Comitê Gestor Local; 

• Realização de reuniões com representantes indígenas, equipe de campo, 

coordenadores do PBA e agências indigenistas para organizar e planejar as atividades 

dos Programas nas Terras Indígenas; 

• Elaboração de relatório semestrais (internos) por Programa pelas equipes de campo 

e relatórios anuais a serem encaminhadas aos órgãos competentes; Nos 2 primeiros 

anos o envio de relatórios para Funai será semestral. 
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•  Reuniões periódicas da equipe técnica de campo e coordenação técnica como 

forma de viabilizar a atuação interdisciplinar dos técnicos de forma dialógica, para 

estabelecer processos de pesquisa e ação durante a realização das atividades; 

•  Realização anual de reunião do Comitê Gestor Geral com participação de todas 

instituições previstas, sendo que nos 2 primeiros anos, as reuniões serão semestrais.. 

•  Elaboração de Plano de Trabalho Anual por Programa, no âmbito do Comitê Gestor 

Local. 

 

Sobre os procedimentos metodológicos é importante destacar que uma vez 

identificada e avaliada a necessidade de adequação na implementação de 

atividades do PBA, será mantida aberta a realização de adequações metodológicas 

que visem a melhor eficiência na execução dos referidos Programas, sendo 

vetadas, sob qualquer hipótese, trocas de ações que visem  interesses privados em 

detrimento do bem estar da comunidade, bem como alteração e interferência no 

cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no PBA.  

Essas adequações metodológicas devem ser validadas pela Funai/DPDS/CGGAM, 

responsável legal pelo componente indígena no processo de licenciamento 

ambiental. Conforme legislação ambiental vigente, Portaria Interministerial Nº 

419/11 e Instrução Normativa Funai Nº 01/2012. 

 

 

7. ELEMENTOS DE CUSTO 
 

7.1 Recursos Humanos 

O presente Programa será Coordenado pelo antropólogo e agrônomo coordenadores 

gerais do PBA. Serão subcoordenadores os 4 antropólogos de campo e 2 

coordenadores indígenas de cada TI.  

 

DISCRIMINAÇÃO: Equipe Técnica Permanente  

coordenadores indígenas (2 por Terra Indígena) 

4 antropólogos de campo  

4 agrônomos  

1 atendente para escritório de Londrina 

1 profissional para revisão e formatação de relatórios e de materiais didáticos 

2 coordenadores gerais do PBA (antropólogo e agrônomo) 
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2 técnicos administrativos  

A contratação dos profissionais indígenas seguirá os procedimentos descritos na 

página 88 do presente documento. 

 

 

7.2 Recursos Materiais 

Os veículos do Programa que serão destinados às comunidades indígenas possuem 

despesas com manutenção, impostos e combustível previstas no PBA durante sua 

vigência. A manutenção e o combustível estão previstos para utilização dos veículos 

nas atividades de implementação do Programa, não contemplando a utilização dos 

veículos em atividades fora do escopo para os quais foram designados.   

 

MATERIAL DE ESTRUTURAÇÃO  

ITEM DISCRIMINAÇÃO  QTDE 

1 

computador completo: core I7, Hd 500GB, Memória 4GB, Gravador 

DVD, Placa de Vídeo 2048 MB  9 

2 Impressora HP 4500 com scanner. 9 

3 

Filmadora*: 80GB HDD; Zoom ótico 50x; Steady Shot; 2.7”LCD; SD 

Video Codec MPEG-2; Terminal USB; Bateria recarregável. 

(mínimo)  9 

4 armário de madeira 9 

5 móveis para o computador (mesa e cadeira giratória) 9 

6 mesa de reunião 0,8 x 2,0m 9 

7 cadeira comum 90 

8 Veículo 4x4 cabine dupla – 0km* 1** 

9 Veículo 1.6 cc (mínimo) – exclusivo TI São Jerônimo 2*** 

 

*Compartilhado como o Programa de Vigilância e Gestão Territorial  
  

**Para a TI Apucaraninha estão previstos 3 veículos (considerando o número de 

aldeias que compõe a TI - Sede, Barreiro, Água Branca e Serrinha), tais veículos 

estão destinados à atividades de transporte de lideranças indígenas para participação 

de reuniões motivadas pelo PBA, para eventual transporte de materiais necessários 

ao Programa e para fiscalização da TI. 
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**Para a TI Ywy Porã a comunidade indígena optou por trocar o veículo pick up 4x4 

por um veículo F400 tal como descrito no Programa de Apoio às Atividades 

Agropecuárias. Tal veículo está destinado à atividades de transporte de lideranças 

indígenas para participação de reuniões motivadas pelo PBA e para transporte de 

materiais, insumos e da produção da TI. 

***Para a TI São Jerônimo não haverá veículo pick up 4x4, uma vez que ficou 

acordada a aquisição de dois automóveis com no mínimo 1.6 cc. Tais veículos estão 

destinados à atividades de transporte de lideranças indígenas para participação de 

reuniões motivadas pelo PBA. 
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DESPESAS NAS SEDES (8 terras indígenas e conselho d o norte)  

ITEM DISCRIMINAÇÃO  

         

QTDE 

 Escritórios nas TI’s (por TI/ ano)   

1 alimentação para as reuniões 1000 

2 papel sulfite (500 folhas) 90 

3 materiais de reposição 90 

4 despesas com transporte (nº de viagens para 5 pessoas ida e volta) 15 

 Equipe Técnica   

5 

aluguel sede da equipe técnica do  PBA – Componente Indígena em 

Londrina em localização central, com recepção, sala de reuniões, 

dispensa, cozinha, banheiros, quartos e garagem para no mínimo 4 

veículos. 1 

6 despesas com telefone, energia, água da sede, internet, etc 1 

7 despesas com logística (alimentação e transporte) 8 

8 despesas manutenção carro por equipe 5 

9 Locação de veículo 4x4 por equipe 5 

*Ressaltasse que todo material ou equipamento são novos e com capacidade 

adequada às atividades previstas. 

 

7.3 Construção Civil 

8 

Sede dos programas (1 por Terra Indígena) 5 x 6m = 30m² com sala para reuniões,  

banheiro e cozinha (os móveis e outros materiais estão descritos no item “material 

de estruturação”. 

 

  

 

8.CRONOGRAMA 
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PERÍODO            

  1º 
ano-  

 2º 
ano  

 3º 
ano  

 4º 
ano  

 5º 
ano  

 

ATIVIDADE DETALHAMENTO 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1)  Contratação 
de quatro 

equipes de 
campo  

 

Cada equipe será 
composta  por 1 
antropólogo (ou 

profissional de área afim 
com experiência com a 

questão indígena) e 
agrônomo (ou 

profissional de área afim 
com experiência com 

produção de orgânicos, 
sistemas agro-florestais, 

etc.) 

X          

2) Realização de 
Diagnóstico 

Preliminar nas 
Terras Indígenas 

Levantamentos 
antropológicos sobre 

demografia, organização 
social, entre outras 

questões relevantes ao 
Programa 

X          

3) Composição 
de Comissão 

aldeã em cada 
TI.              

 

Reuniões nas Terras 
Indígenas para definição 

do número de 
participantes, freqüência 
de reuniões, indicações 

de nomes que irão 
compor a Comissão 

Aldeã, etc.  

X          

4) Constituição 
do Comitê Gestor 

Local em cada 
TI. 

Contratação de 
colaboradores e 
coordenadores 

indígenas. 
Composição do Comitê 
Gestor Local: Comissão 
Aldeã, equipe técnica e 

FUNAI.  

X          

5) Constituição 
do Comitê Gestor 

Geral 

Comitê composto por  2 
representantes dos 

CECS, 2 representantes 
do MPF, 2 

representantes da 
FUNAI, 2 

representantes da 
Equipe Técnica e 2 

representantes 
indígenas de cada TI 

X X         

6) reuniões com 
representantes 

indígenas, 
equipe de 

O objetivo será 
organizar e planejar as 

atividades dos 
Programas nas Terras 

X X X X X X X X X X 
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campo, 
coordenadores 

do PBA e 
agências 

indigenistas  

Indígenas 

7)  Reuniões 
periódicas da 

equipe técnica de 
campo e 

coordenação 
técnica  

O objetivo será viabilizar 
a atuação 

interdisciplinar dos 
técnicos de forma 

dialógica, para 
estabelecer processos 

de pesquisa e ação 
durante a realização das 

atividades;  

X X X X X X X X X X 

8) Reuniões dos 
Comitês 

Gestores Locais 

Planejamento, 
monitoramento e 
execução dos 
Programas; Elaboração 
dos Planos de Trabalho 
Anuais  

X X X X X X X X X X 

9) Reuniões do 
Comitê Gestor 

Geral 

Viabilização e 
monitoramento das 
atividades previstas nos 
Planos de Trabalho 
Anuais.  

X  X X  X   X   X   X 

10) Elaboração 
de relatório 
semestrais 
(internos) 

Relatórios  (internos) por 
Programa, realizados  
pelas equipes de campo 
a serem encaminhadas 
aos órgãos 
competentes.  

X X X X X X X X X X 

11) Elaboração 
de relatórios 

anuais  

Elaboração nos âmbitos 
do Comitê Gestor Geral 
e nos Comitês Gestores 
Locais 

 X X X  X   X   X   X 
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9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
O monitoramento e a avaliação do presente Programa terá por base os relatórios 

mensais elaborados pelas equipes de campo e relatórios semestrais das atividades 

que serão elaborados pelos coordenadores do PBA e que serão encaminhados à 

FUNAI, Ministério Público e Consórcio Energético Cruzeiro do Sul. Tais relatórios 

serão apresentados e discutidos com as comissões indígenas de cada TI impactada 

de forma a garantir ampla compreensão e participação indígena no andamento do 

processo. 

As reuniões do Comitê Gestor Geral, Comitês Gestores Locais e das Comissões 

Aldeãs serão também instâncias de monitoramento, acompanhamento e avaliação 

constante da gestão do PBA. As atas das reuniões do Comitê Gestor Geral e, 

excepcionalmente, dos Comitês Gestores Locais, serãp encaminhadas à 

Funai/DPDS/CGGAM, responsável legal pelo componente indígena no processo de 

licenciamento ambiental. 

O conjunto de dados como atas de reuniões dos comitês, relatórios de gestão e 

acompanhamento presencial constituem alguns dos instrumentos de monitoramento e 

avalição da Funai, que será realizado ao longo da vigência do PBA.  

Serão realizadas atividades de avaliação participativa envolvendo os participantes 

diretos das atividades de cada programa e os demais membros das comunidades 

indígenas, sendo que cada atividade desenvolvida pelo programa, em especial os 

processos formativos, possuíram um sistema próprio de avaliação por parte dos 

participantes ou beneficiários diretos.  

Ao final de 5 anos haverá auditoria realizada pela FUNAI em campo para avaliação do 

andamento das ações de cada Programa, de modo a definir se haverá continuidade ou 

não desses Programas. Ao longo de todo o período haverá avaliação continuada da 

implementação das ações através dos Comitês Gestores Locais e Geral. 

 

10. ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL 
- Ministério Público Federal – Fiscalização do processo. 

- FUNAI- Supervisão e aporte técnico aos indígenas. 

- Associações e outras organizações indígenas – Monitoramento das ações 

implementadas. 

 

 

11. INTERAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS AMBIENTAIS 
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Por suas características o presente Programa está inter relacionado a todos os 

outros Programas do PBA – Componente Indígena. 

 

 

12. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E REQUISITOS LEGAIS 
Constituição Federal; Estatuto do Índio; Resolução CONAMA nº 01 de 23.01.1986. 

 

 

13. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA ELABORAÇÃO  
Técnico  Form ação  Conselho de Classe 

ou Identidade  

Cadastro Ibama  

Paulo Roberto 

Homem de 

Góes 

Cientista Social 

Mestre em 

Antropologia – 

Etnologia Indígena 

Sociólogo: DRT/  PR - 

0371 

Sócio da Associação 

Brasileira de 

Antropologia 

Consultor Técnico 

Ambiental Classe 

5.0 

n.° 4736929 

 

14. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
Não se aplica. 
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I.B SUBPROGRAMA DE ARTICULAÇÃO INTER-ALDEÃ E 

INTERINSTITUCIONAL DO PBA 
 

1. JUSTIFICATIVA 
Este Subprograma pretende constituir um espaço de articulação das lideranças e 

comunidades  indígenas envolvidas com o processo de gestão e execução dos 

Programas Ambientais. Tal espaço viabilizará não apenas a troca de experiência 

interaldeã referente a um processo comum a todas as TI’s, mas também promoverá a 

articulação interinstitucional e o conseqüente monitoramento e fiscalização do 

processo por agências tais como Ministério Público, FUNAI e Conselho Indígena do 

Paraná. 

As reuniões ocorrerão semestralmente nas sucessivas terras indígenas, em sistema 

de rodízio. As reuniões de articulação Intra-aldeã serão acompanhadas por 

representantes do Ministério Público, FUNAI, Conselho Indígena do Norte do Paraná e 

equipe técnica. Além disso, está prevista a realização anual de um Fórum Inter-

aldeão,com duração de vários dias, com a participação das lideranças e comunidades 

indígenas, e concebido como um espaço de formulação, troca de saberes e avaliação 

dos Programas. 

 

2.OBJETIVO 
 

2.1 Objetivo Geral 

Criar um fórum de discussão inter-aldeã para formulação e avaliação das ações 

implementadas nas oito TI's no âmbito do PBA; 

 

2.2 Objetivos Específicos 

● Criar um espaço dialógico permanente entre órgãos públicos, empreendedor, equipe 

técnica e as comunidades indígenas; 

● Realizar reuniões inter-aldeãs com a participação de lideranças das oito terras 

indígenas e com acompanhamento técnico;  

● Fortalecer o Conselho Indígena do Norte do Paraná; 

● Informar as lideranças e organizações indígenas relacionadas a este processo  do 

andamento detalhado do empreendimento e da execução das medidas mitigadoras e 

compensatórias dos programas correlatos; 
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● Criação de Fórum Interaldeão e Interinstitucional de Avaliação e Discussão das 

ações implementadas dentro do escopo do PBA com periodicidade anual; 

● Viabilizar a troca de experiência entre comunidades indígenas vinculadas ao PBA; 

 

3. METAS 
● Realizar reuniões anuais do Fórum Inter-Aldeão composto por representantes 

indígenas dos Comitês Gestores Locais; 

● Mediação interinstitucional para permitir a participação das agências indigenistas no 

processo de discussão dos Programas; 

● Realizar a reunião ampliada do Fórum Interaldeão ao menos uma vez ao ano; 

● Discutir diretrizes gerais para elaboração do Plano de Trabalho de cada Programa 

para o ano subsequente; 

 

4. INDICADORES 
● Manifestações das comunidades indígenas e de representantes de agências 

indigenistas; 

● Efetiva constituição e operacionalização das instâncias designadas; 

● Realização do Fórum anual com participação de representantes das oito TI's e 

respectivos Comitês Gestores Locais. 

 

5. PÚBLICO – ALVO 
● Comunidades Indígenas impactadas ; 

 

6. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  
* detalhamento via plano operativo em até o 01 mês após a constituição dos Comitês 

Gestores Locais.  

 

● Estabelecimento, no âmbito do Fórum Inter-aldeão, de cronograma de 

reuniões semestrais e de reuniões anuais ampliadas de Avaliação e Monitoramento do 

PBA. Fica a cargo do Comitê Gestor Geral viabilizar o cronograma de reuniões;  

● Realização de  reuniões com periodicidade semestrais entre 

representantes dos oito  Comitês Gestores Locais, como forma de fomentar a troca de 

experiências referentes às ações que estarão sendo desenvolvidas no âmbito do PBA; 

● Elaboração de relatorias das reuniões semestrais do Fórum Inter-

aldeão, 
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● Realização de  reuniões ampliadas com periodicidade (no mínimo) 

anual entre representantes dos oito Comitês Gestores Locais e comunidades, como 

forma de fomentar a troca de experiências referentes às ações que estarão sendo 

desenvolvidas no âmbito do PBA. Essas reuniões se realizarão durante vários dias, e 

serão um espaço para formulação, troca de saberes e avaliação dos Programas, 

através de oficinas específicas para cada um deles;  

● Elaboração de relatorias das oficinas e reuniões previstas no Fórum 

Inter-aldeão para a composição da memória do evento. 

 

7. ELEMENTOS DE CUSTO 
 

7.1 Recursos Humanos 

● Coordenador do Subprograma: Antropólogo coordenador da equipe técnica.  

● Subcoordenadores: antropólogos de campo. 

 

 

7.2 Recursos Materiais* 

Os materiais abaixo relacionados serão destinados ao escritório da equipe técnica em 
Londrina e visam viabilizar uma estrutura de trabalho à equipe e atendimento aos 
indígenas. 

ITEM QTDE DISCRIMINAÇÃO  

Material Permanente  

1 2 

Filmadora: 3 CCD’s de ¼; Lentes Leica; OIS; Display LCD 3’; entrada 

XLR com ajustes de níveis de áudio; cartão de memória SDHC de 16 

GB; (mínimo) 

2 3 

computador completo: core I7, Hd 500GB, Memória 4GB, Gravador 

DVD, Placa de Vídeo 2048 MB (mínimo) 

3 10 

note book (1 por cada membro da equipe técnica): core I7, HD 500GB, 

Memória 4 GB, Gravador de DVD (mínimo). 

4 3 aparelho de fone/fax - canal 0800 para atendimento dos indígenas 

5 5 armários de Madeira 

6 3 móveis para o computador (mesa e cadeira giratória) 

7 1 mesa de reunião 1,0 x 2,5 m 

8 12 cadeira comum 

9 9 Internet banda larga 
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10 1 Geladeira Duplex 350 litros ou superior 

11 1 Mesa para refeições com cadeiras. 

Materia l de Reposição (mês)  

1 10 alimentação para as reuniões 

2 1 papel sulfite (500 folhas) 

3 1 Materiais de reposição 

4 1 despesas com transporte  

*Ressaltasse que todo material ou equipamento são novos e com capacidade 

adequada às atividades previstas. 

 

7.3 Construção Civil 

Não se aplica. 

 

 

 

8.CRONOGRAMA 
 

ATIVIDADE DETALHAMENTO PERÍODO 

 1 2 3 4 5 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1) Estabelecer 

cronograma de reuniões 

semestrais e de reuniões 

anuais de Avaliação e 

Monitoramento do PBA. 

Reuniões iniciais para 

constituição dos 

componentes e agenda 

comum para 

implementação do Fórum 

Inter-Aldeão 

  X        

2) Realização de  reuniões 

semestrais entre 

representantes dos oito  

Comitês Gestores Locais. 

Cada reunião será 

realizada em uma das oito 

terras indígenas 

  X X X X X X X X 

3) Elaboração de atas e 

memórias das reuniões 

semestrais do Fórum Inter-

aldeão e envio para a 

Funai, 

 

Elaboração de documentos 

para posterior 

monitoramento das ações 

do Programa 

  X X X X X X X X 
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4) Realização de  reuniões 

ampliadas com 

periodicidade anual entre 

representantes dos oito 

Comitês Gestores Locais e 

comunidades,  

O objetivo é de fomentar a 

troca de experiências 

referentes às ações que 

estarão sendo 

desenvolvidas no âmbito 

do PBA. Essas reuniões se 

realizarão durante vários 

dias, e serão um espaço 

para formulação, troca de 

saberes e avaliação dos 

Programas, através de 

oficinas específicas para 

cada um deles; 

   X  X  X  X 

5) Elaboração de relatorias 

das oficinas e reuniões 

previstas no Fórum Inter-

aldeão para a composição 

da memória do evento. 

 

Elaboração de documentos 

para posterior 

monitoramento das ações 

do Programa 

   X  X  X  X 



 

24 DE MAIO DE 2012 

 

108 

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
O monitoramento e a avaliação do presente Programa terá por base os relatórios 

mensais elaborados pelas equipes de campo e relatórios semestrais das atividades 

que serão elaborados pelos coordenadores do PBA e que serão encaminhados à 

FUNAI, Ministério Público e Consórcio Energético Cruzeiro do Sul. Tais relatórios 

serão apresentados e discutidos com as comissões indígenas de cada TI impactada 

de forma a garantir ampla compreensão e participação indígena no andamento do 

processo.   

• as reuniões do Comitê Gestor Geral, Comitês Gestores Locais e das Comissões 

Aldeãs são instâncias de monitoramento, acompanhamento e avaliação constante da 

gestão do PBA, devendo suas atas serem encaminhadas à Funai/DPDS/CGGAM, 

responsável legal pelo componente indígena no processo de licenciamento ambiental. 

•  o conjunto de dados como atas de reuniões dos comitês, relatórios de gestão e 

acompanhamento presencial constituem alguns dos instrumentos de monitoramento e 

avalição da Funai, que será realizado ao longo da vigência do PBA.  

•  Serão realizadas atividades de avaliação participativa envolvendo os participantes 

diretos das atividades de cada programa e os demais membros das comunidades 

indígenas.  

•  cada atividade desenvolvida pelo programa, em especial os processos formativos, 

possuíram um sistema próprio de avaliação por parte dos participantes ou 

beneficiários diretos.  

 

Ao final de 5 anos haverá auditoria realizada pela FUNAI em campo para avaliação 

dos programas dos relatórios, de modo a definir se haverá continuidade ou não desses 

Programas. 

 

 

10. ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL 
- Ministério Público Federal – Fiscalização do processo. 

- FUNAI- Supervisão e aporte técnico aos indígenas. 

- Associações e outras organizações indígenas – Monitoramento das ações 

implementadas. 
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11. INTERAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS AMBIENTAIS 
 

Por suas características o presente Programa está inter relacionado a todos os outros 

Programas do PBA – Componente Indígena. 

 

 

12. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E REQUISITOS LEGAIS 
Constituição Federal; Estatuto do Índio; Resolução CONAMA nº 01 de 23.01.1986.  

 

13. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA ELABORAÇÃO  
Técnico  Formação  Conselho de Classe 

ou Identidade  

Cadastro Ibama  

Paulo Roberto 

Homem de 

Góes 

Cientista Social 

Mestre em 

Antropologia – 

Etnologia Indígena 

Sociólogo: DRT/  PR - 

0371 

Sócio da Associação 

Brasileira de 

Antropologia 

Consultor Técnico 

Ambiental Classe 

5.0 

n.° 4736929 

 

14. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
Não se aplica. 
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I.C SUBPROGRAMA DE INTERCÂMBIO 

 

1. JUSTIFICATIVA 
Considerando ser o objetivo central da implementação do presente PBA, além da 

mitigação e compensação dos impactos oriundos do empreendimento UHE Mauá – tal 

como descritos nas Matrizes Técnica e de Percepção dos Impactos, o incentivo à 

autonomia indígena e da sustentabilidade econômica e ambiental, o presente projeto 

visa promover o intercâmbio das lideranças das oito terras indígenas com 

organizações indígenas e indigenistas de reconhecida atuação no movimento indígena 

nacional e internacional.  

Tal contato com experiências indígenas de gestão de recursos, capacitação de 

indígenas, gestão territorial, elaboração de materiais didáticos, comercialização de 

artesanato, cooperativismo, etc. colaborará sobremaneira para implementação das 

ações delineadas no presente documento, uma vez que fornecerá exemplos indígenas 

bem sucedidos de organização comunitária e gestão de recursos. 

 

2. OBJETIVO 
 

2.1 Objetivo Geral 

Viabilizar troca de experiência entre as comunidades indígenas vinculadas ao PBA e 

comunidades indígenas com experiência de captação e gestão de recursos, gestão 

territorial, elaboração de materiais didáticos, comercialização de artesanato, 

cooperativismo, etc. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

● Promover a troca de experiência entre povos indígenas a respeito de experiências 

de gestão de recursos; 

● Promover troca de experiências com agências financiadoras de projetos em terras 

indígenas;  

● Promover troca de experiências no gerenciamento de projetos de caráter econômico 

em terras indígenas; 

● Promover troca de experiências na gestão territorial das áreas indígenas. 

● Promover troca de experiência com organizações indígenas ou não indígenas cujos 

projetos sejam na área de economia solidária; 
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● Viabilizar a realização de Intercâmbio entre comunidades impactadas e o 

movimento indígena amazônico. 

● Realizar atividade após efetivação da viagens que reúna os participantes para 

avaliar coletivamente o intercâmbio realizado e pensar sobre potenciais 

desdobramentos desse nos programas do PBA. 

 

3.METAS 
● Promover interação entre as comunidades indígenas envolvidas no processo do 

PBA  e comunidades indígenas com experiência na captação, gestão e administração 

de recursos com intuito de viabilizar troca de experiência entre as partes. 

● Realizar duas viagens de intercâmbio entre as comunidades indígenas para 30 

participantes com duração de 15 dias 

● Realizar atividade após efetivação das viagens que reúna os participantes para 

avaliar coletivamente o intercâmbio realizado e pensar sobre potenciais 

desdobramentos desse nos programas do PBA 

 

4.INDICADORES 
● Efetiva realização da viagem de intercâmbio com participação de representantes 

das oito terras indígenas e equipe técnica e das reuniões preparatórios e de avaliação; 

● Manifestação positiva dos participantes referente à experiência. 

● Realização da atividade de avaliação. 

 

5. PÚBLICO – ALVO 
Representantes indígenas indicados pelas comunidades em reuniões participativas 

nas aldeias.  

 

6.PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
* detalhamento via plano operativo em até o 01 mês após a constituição dos Comitês 

Gestores Locais.  

 

● Contato com agências indigenistas, comunidades e Associações indígenas que 

atendam os propósitos do Subprograma e tenham interesse em participar do 

intercâmbio;  
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● Realização de reuniões em cada TI sobre os propósitos do intercâmbio e 

características dos locais escolhidos e para definição dos 2 representantes indígenas 

de cada TI; 

● Definição de logística (passagens, alimentação, transporte terrestre e fluvial, etc)  no 

âmbito dos Comites Gestores Locais; 

● Realização da viagem de intercâmbio cultural e reuniões entre as lideranças 

Kaigang e Guarani envolvidas no PBA e comunidades indígenas visitadas sobre 

experiências em captação e gestão de recursos. 

● Após realização da viagem ocorrerá avaliação com os membros participantes, estes 

deverão compartilhar as experiências com as demais pessoas da comunidade através 

de reuniões com sua respectiva TI. 

● Produção do relatório da viagem que relate também as discussões oriundas da 

atividade de avaliação. 

 

 

7. ELEMENTOS DE CUSTO 
7.1 Recursos Humanos* 

Coordenador do Subprograma: Antropólogo e Agrônomo coordenadores da equipe 

técnica. Equipes de campo. 

 

7.2 Recursos Materiais* 

 

ITEM QTDA DISCRIMINAÇÃO 

1 60 Passagens Aéreas 

2 07 BARCOS X 07 DIÁRIAS Transporte fluvial 

3 500 L Combustível 

4 50 L Óleo 2 t 

5 30 Kit alimentação X 30 X 20 

6 30 X 15 Hospedagem 

*Números estimados para viabilizar a viagem de 30 pessoas, deverão ser adequados 

após planejamento mais detalhado do intercâmbio. 

 

7.3 Construção Civil 

Não se Aplica. 
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8.CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADE DETALHAMENTO PERÍODO 

 1 2 3 4 5 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1) Contato com agências 

indigenistas, 

comunidades e 

Associações indígenas 

que atendam os 

propósitos do 

Subprograma e tenham 

interesse em participar 

do intercâmbio; . 

     X      

2) Realização de 

reuniões em cada TI 

sobre os propósitos do 

intercâmbio  

 

Discussão sobre as 

características dos locais 

escolhidos e para definição 

dos 2 representantes 

indígenas de cada TI; 

    X      

3) Definição de logística 

(passagens, 

alimentação, transporte 

terrestre e fluvial, etc)   

Compra de passagens e 

demais atividades 

necessárias à viabilização da 

viagem.  

     X     

4) Realização da viagem 

e reunião entre as 

lideranças Kaigang e 

Guarani envolvidas no 

PBA e comunidades 

indígenas visitadas 

sobre experiências em 

captação e gestão de 

recursos. 

 

Articulação entre diferentes 

povos indígenas e 

experiências diversas com 

captação e gestão de 

recursos, projetos, etc. 

     X     

5) Reuniões de 

avaliação da experiência 

de intercâmbio. 

 

Reunião entre os 

participantes do intercâmbio 

e reuniões entre esses e 

suas comunidades 

     X     

6) Produção dos 

relatórios de viagem 

       X    
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9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
 

Dadas as características do presente Subprograma, seu monitoramento e avaliação 

terão por base um único relatório parcial que deverá ser elaborado pela equipe técnica 

que acompanhar os indígenas neste intercâmbio, onde deverá constar uma memória 

das atividades realizadas ao longo do período. Tal relatório deverá ser entregue no 

trimestre seguinte ao da viagem.  

O relatório final deverá ser entregue em até seis meses após a viagem de intercâmbio. 

Neste deverá constar relatos sobre como a experiência com o movimento indígena 

amazônico repercutiu no trabalho de execução do PBA nas oito terras indígena 

impactadas.   

Os relatórios serão encaminhados à FUNAI, Ministério Público e Consórcio Energético 

Cruzeiro do Sul. Tais relatórios serão apresentados e discutidos com as comissões 

indígenas de cada TI impactada de forma a garantir ampla compreensão e 

participação indígena no andamento do processo.   

• as reuniões do Comitê Gestor Geral, Comitês Gestores Locais e das Comissões 

Aldeãs são instâncias de monitoramento, acompanhamento e avaliação constante da 

gestão do PBA, devendo suas atas serem encaminhadas à Funai/DPDS/CGGAM, 

responsável legal pelo componente indígena no processo de licenciamento ambiental. 

•  o conjunto de dados como atas de reuniões dos comitês, relatórios de gestão e 

acompanhamento presencial constituem alguns dos instrumentos de monitoramento e 

avalição da Funai, que será realizado ao longo da vigência do PBA.  

•  Serão realizadas atividades de avaliação participativa envolvendo os participantes 

diretos das atividades de cada programa e os demais membros das comunidades 

indígenas.  

•  cada atividade desenvolvida pelo programa, em especial os processos formativos, 

possuíram um sistema próprio de avaliação por parte dos participantes ou 

beneficiários diretos.  

 

Ao final de 5 anos haverá auditoria realizada pela FUNAI em campo para avaliação 

dos programas dos relatórios, de modo a definir se haverá continuidade ou não desses 

Programas. 

 

10. ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL 
● Ministério Público Federal  
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● FUNAI. 

● Associações Indígenas  

 

11. INTERAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS AMBIENTAIS 
O presente Subprograma está inter relacionado a todos os outros Programas do PBA 

– Componente Indígena, tendo em vista seus objetivos didáticos de capacitação 

indígena na gestão de recursos e formulação de planos de manejo das terras 

indígenas. 

 

12. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E REQUISITOS LEGAIS 
● Estatuto do Índio 

● Constituição Federal.  

 

13. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA ELABORAÇÃO  
 

Técnico  Formação  Conselho de Classe 

ou Identidade  

Cadastro Ibama  

Paulo Roberto 

Homem de 

Góes 

Cientista Social 

Mestre em 

Antropologia – 

Etnologia Indígena 

Sociólogo: DRT/  PR - 

0371 

Sócio da Associação 

Brasileira de 

Antropologia 

Consultor Técnico 

Ambiental Classe 

5.0 

n.° 4736929 

 

14. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
Não se aplica. 
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II- PROGRAMA DE APOIO ÀS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS 

DAS COMUNIDADES INDÍGENAS 
 

Introdução 

 

O Brasil vem se destacando internacionalmente na produção orgânica, principalmente 

de vegetais, crescendo assim a necessidade de monitoramento da cadeia produtiva, 

sendo através do processo de certificação da produção e dos produtos orgânicos. Nas 

áreas de produção das terras indígenas, é proibido o uso de agrotóxicos e adubos 

sintéticos.  É uma situação favorável para a certificação orgânica da área e da 

produção que nela se obter.  

 Uma das finalidades da certificação é a capacidade de rastrear a origem do produto 

orgânico. Normalmente, as certificadoras nacionais fornecem um certificado com um 

ano de validade e se paga uma taxa para utilizar o selo das certificadoras. A duração 

do processo de certificação pode variar de 1 a 4 anos, dependendo do sistema de 

produção e do mercado consumidor. Para o mercado interno a propriedade que 

trabalha com culturas anuais deverá obedecer a um período mínimo de 12 meses de 

manejo orgânico, para que a produção subseqüente seja considerada orgânica 

(Darolt, 2002). 

Uma parceria entre a Tecpar e UEL possibilita a certificação de propriedades, sendo 

de forma gratuita para os três primeiros anos. Um dos requisitos é a condução familiar 

da área. Para o ano de 2011, é certo que os processos de certificação protocolados 

até o mês de junho serão gratuitos. Processos posteriores poderão ter custos, porém, 

depende de nova diretriz governamental (Ventura, 2011). 

Este subprograma tem o objetivo de coordenar a implantação do método orgânico de 

produção vegetal e animal, viabilizando a certificação da produção e dos produtos 

colhidos, com o desenvolvimento de uma marca ou rótulo nas embalagens, bem como 

promover a sua comercialização. 

Este programa é composto por dois subprogramas: 

- Subprograma de Agricultura, o qual é destinado ao apoio às atividades produtivas 

nas terras indígenas 

- Subprograma de Certificação e Criação de Marcas Indígenas, o qual é destinado ao 

estudo de mercados e comercialização da produção indígena. 

 



 

24 DE MAIO DE 2012 

 

117 
II . A – SUBPROGRAMA DE AGRICULTURA 
 

1. JUSTIFICATIVA 

 Considerando os impactos sobre os meios produtivos e extrativistas indígenas 

(itens 3.1 iv; 7.1 i, ii, iii e iv; 7.3 e 8.2 da Matriz de Impactos Mococa – abrange a área 

de influência global), o presente Programa justifica-se pela necessidade de 

implementação de medidas mitigadoras que promovam alternativas de geração de 

renda e de produção de alimentos das populações indígenas objeto do presente PBA  

 O presente Programa tem caráter mitigatório, uma vez que foram identificados 

impactos na fauna e flora de uso indígena, e de compensação, pois impactos gerados 

pela UHE Mauá incidem também sobre a territorialidade tradicional indígena na bacia 

do Tibagi.  

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVOS GERAIS 

a) promover ações de melhoria na segurança alimentar, saúde e nutrição em 

conformidade com o método orgânico de produção;  

b) promover a adoção de técnicas agrícolas modernas de acordo com o Programa 

c) promover a geração de material próprio de propagação de plantas (sementes e 

mudas 

d) promover a geração de material genético próprio de perpetuação de espécies 

animais 

e) promover a educação ambiental e capacitação indígena 

f) adquirir terras agricultáveis para as comunidades de Mococa, São Jerônimo e Ywy 

Porã  

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• realizar o diagnóstico das áreas agrícolas existentes com descrição do tipo de 

culturas implementadas, técnicas tradicionais e modernas utilizadas, classificação de 

solo, métodos de produção, sistema  de circulação de produtos, tamanho de área 

disponível e determinação das culturas vegetais e criações animais para a ocupação 
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das áreas – após consulta e decisão junto às lideranças e comunidade (Oliveira, 

2008); 

• realizar a correção/adubação do solo – de acordo com as culturas a serem adotadas; 

exemplo: solo ácido para a cultura do arroz; 

• realizar o condicionamento da área – locação sistemática de carreadores, 

determinação sistemática e racional de talhões, barreiras quebra-ventos e faixas 

abrigo; 

• determinar a capacidade de uso do solo – adoção de culturas e criação animal 

conforme o relevo do terreno e nível de fertilidade; 

• promover práticas conservacionistas do solo – adoção de práticas de preparo e 

cultivo do solo que favoreçam a preservação e o bom desenvolvimento cultural; 

Exemplo: escarificação do solo, adubação verde (implantação gradual a partir de 

pequenas áreas), terraceamento e tráfego controlado de máquinas; 

• elaborar um cronograma de uso e escalonamento de culturas – para uma boa 

visualização do programa no período e fornecimento contínuo de alimentos à Reserva 

Indígena; 

• fomentar um diálogo continuo com os conhecimentos indígenas e a participação da 

comunidade, no que se referem a técnicas de manejo, plantio, adubação, criação 

animal e respeito às formas locais de organização social do trabalho; 

• promover a implantação das culturas, com monitoramento do ciclo da planta, 

produtividade alcançada e seleção de sementes e mudas para futuros plantios; 

• adotar práticas agrícolas que não agridam o meio ambiente, com o manejo do solo 

integrado a práticas de nutrição de plantas e de controle de pragas e doenças, 

conforme a agricultura orgânica;   

• fomentar a criação tradicional de animais para subsistência e fins comerciais, 

fornecendo inicialmente exemplares das espécies de raças caipira e/ou rústicas, 

insumos alimentares, medicamentos e instalações apropriadas em determinados 

casos; este fomento deve objetivar também a perpetuação de espécies animais, 

através de monitoramento técnico constante; 

• adotar a alimentação e controle de parasitas de animais conforme o método de  

agricultura orgânica; 

• fomentar o estudo de mercado e destinação de atividades específicas para 

viabilização de renda; (UFBA, ong Capina) (programa de aquisição de alimentos)  

• promover cursos práticos de capacitação na área vegetal e animal, utilização de 

máquinas, implementos e equipamentos e industrialização de produtos agropecuários.  
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• identificar as áreas agricultáveis apontadas pelas comunidades indígenas 

contempladas neste PBA; 

• criar um banco de sementes de milho,feijão e arroz, com armazenagem do material 

obtido nas casas dos agricultores indígenas, bem como utilizar o viveiro de mudas (em 

interface com o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas e Proteção de 

Nascentes) para este fim; 

• conhecer áreas próximas às TIs de Mococa e Ywy Porã, inteirando das 

características físicas, químicas e biológicas, relacionando com a demanda indígena 

constante no PBA indígena. 

 

3. METAS  
•••• fornecimento de material de propagação (sementes e mudas) pelo subprograma 

até o 3º ano, incentivando a auto-suficiência a partir do 4º ano; através de técnicas 

agronômicas e de conhecimento tradicional de produção e seleção de materiais; 

determinando a quantidade junto à comunidade; 

•••• fornecimento de espécies animais no 1º ano do subprograma, incentivando a 

auto-suficiência a partir do 2º ano, através de técnicas específicas de desenvolvimento 

de rebanho e população; determinando a quantidade junto à comunidade; 

•••• realização das atividades agrícolas dentro da área diagnosticada como de uso 

para este fim, ou seja, no máximo 100% durante a vigência deste subprograma, de 

forma a evitar a derrubada de matas; de acordo com o diagnóstico do PBA; 

•••• produção coletiva a ser realizada 100% em regime de mutirão sendo 

imprescindível a participação efetiva e continuada das comunidades; definindo a 

produção vegetal e animal para esta modalidade, conforme os resultados das oficinas 

de cada T.I., respeitando a organização local de cada etnia no que tange a 

qualificação e distribuição dos afazeres, conforme a hierarquia familiar, gênero e faixa 

etária; 

•••• destinação de 5 a 10% da produção de sementes de cereais e vegetais 

propagados por mudas para perpetuação da safra seguinte; 

•••• seleção anual dos melhores indivíduos animais para perpetuação de espécies, a 

partir do momento em que o primeiro lote gerado atinja a idade reprodutiva e/ou 

manifeste as boas características reprodutivas, conforme critérios zootécnicos;   

•••• compra de áreas previamente estudadas dentro dos parâmetros indicados pela 

FUNAI, sendo aproximadamente 40 alqueires paulistas (96,8 ha) para a T.I. Mococa, 

40 e aproximadamente alqueires paulistas ( 96,8 ha) para a T.I. São Jerônimo e 

aproximadamente 12 alqueires paulistas (29,04 ha) para a T.I. Ywy Porã.  
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4. INDICADORES 
• fichas e planilhas de controle com anotações diárias; responsáveis: assalariados e 

técnicos; 

• relatório fotográfico e áudio-visual quinzenal, para registrar os eventos mais 

importantes; responsáveis: equipe técnica; 

• cronograma de atividades do subprograma no decorrer dos cinco (5) anos de 

duração do Projeto Básico Ambiental; responsáveis: equipe técnica; 

• relatórios mensais internos em cada TI (para composição de memória do processo 

para a coordenação do PBA) e relatórios anuais elaborados pelos coordenadores para 

entrega nos órgãos competentes, que demonstrem as etapas realizadas e não 

realizadas, com justificativas no segundo caso; responsáveis: equipe técnica; 

• descrição nos relatórios do processo de aquisição de terras; responsável: FUNAI; 

• grau de satisfação das comunidades, medidas anualmente através de enquete; 

responsáveis: equipe técnica; 

• relação entre valores orçados e valores efetivamente realizados. Responsáveis: 

equipe técnica. 

 

5. PÚBLICO-ALVO 
Agricultores indígenas, sendo chefes de família, mulheres, jovens e outros membros 

da comunidade que tenham interesse. 

 

6. METODOLOGIA  
A condução das atividades agropecuárias envolverá técnicos especializados em 

agricultura orgânica contratados pelo Projeto, indígenas contratados para serviços  

gerais da produção vegetal e animal, contratação temporária de mão-de-obra indígena 

para as obras de construção civil e o técnico administrativo nas atividades de 

aquisição e distribuição de material.  

Em relação à capacitação indígena, os cursos deverão ser realizados nas 

comunidades indígenas, e o seu conteúdo, assim como as formas de realização dos 

deverão ser adaptados à realidade das comunidades indígenas com acompanhamento 

integral dos técnicos responsáveis. Ainda que constem nos itens abaixo, toda a 

relação de cursos relacionadas às atividades do presente PBA, serão ofertados às 

comunidades de acordo com as especificidades das ações de cada terra indígena. 
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6.1. Elaboração de diagnóstico rápido 

Objetivos: obter um quadro atual da situação das famílias na agricultura, com medição 

de áreas, coleta de amostra de solo e posterior análise química, classificação de solo, 

fonte de água, produtividade das culturas, histórico do solo, espécies animais 

adotadas e sua população, construções rurais, áreas familiares, áreas coletivas, 

plantas daninhas ocorrentes, compactação do solo e situação da conservação do solo, 

possibilitando o ajuste no cronograma deste subprograma. 

6.1.1. Público Alvo: famílias indígenas (execução a cargo da equipe técnica de 

administração, agronomia e assalariados indígenas). 

6.1.2. Relatórios: mensais contendo as realizações do período. 

 

6.2. Contratação e estruturação da equipe técnica 

Objetivo: seleção de profissionais especialistas em agricultura orgânica para o 

monitoramento do do subprograma, conforme cronograma deste subprograma. 

6.2.1. Público Alvo: 4 profissionais da engenharia agronômica e 1 da engenharia 

florestal 

6.2.2. Relatórios: mensais contendo as realizações do período. 

 

6.3. Cotação de preços de material e insumos 

Objetivo: apontar as necessidades de aquisição de material e insumos ao longo do 

período de execução do PBA. 

6.3.1. Público Alvo: equipe técnica de administração 

6.3.2. Relatórios: mensais contendo as realizações do período. 

 

6.4. Cotação de preços de animais 

Objetivo: apontar as necessidades de aquisição de animais para o subprograma 

agrícola. 

6.4.1. Público Alvo: equipe técnica de administração 

6.4.2. Relatórios: mensais contendo as realizações do período. 

 

6.5. Aquisição de material e insumos 

Objetivo: organizar sistematicamente a aquisição de material e insumos ao longo do 

período de execução do PBA, conforme o cronograma de aquisição. 

6.5.1. Público Alvo: equipe técnica de administração, agronomia e lideranças 

indígenas. 

6.5.2. Relatórios: mensais contendo as realizações do período. 
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6.6. Aquisição de animais 

Objetivo: organizar sistematicamente a aquisição de animais para o subprograma 

agrícola, conforme o cronograma de aquisição. 

6.6.1. Público Alvo: equipe técnica de administração, agronomia e lideranças 

indígenas. 

6.6.2. Relatórios: mensais contendo as realizações do período. 

 

6.7. Contratação para montagem da infra-estrutura 

Objetivo: construir as instalações necessárias para as atividades agropecuárias, no 1º 

ano vigente do PBA. 

6.7.1. Público Alvo: empresas de construção civil e membros da comunidade indígena 

para a execução das obras; 

6.7.2. Relatórios: mensais contendo as realizações do período. 

 

6.8. Capacitação indígena para diversas áreas  

Objetivos: possibilitar o acesso das comunidades indígenas aos métodos agrícolas, 

conciliando com os saberes indígenas, garantir a formação e o bom desempenho do 

pessoal indígena assalariado, subsidiar as famílias indígenas com novos 

conhecimentos que possam agregar valor aos seus produtos agrícolas e atender 

demandas de capacitação levantadas nas oficinas realizadas nas TIs. 

Os cursos serão ofertados por terra indígena ou agrupando 2 pela proximidade de 

ambas. 

6.8.1. Público Alvo: assalariado indígena da área vegetal e animal e demais 

interessados da comunidade indígena, sem distinção de gênero e idade, incluindo 

mulheres, idosos e jovens, contudo, resguardando as crianças. 
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6.8.2. Cursos a serem ofertados às comunidades indígenas (de acordo com as ações específicas a serem implementadas 

dentro do escopo do presente processo): 

Item Curso Objetivo Público Alvo por T.I. Carga Horária 

6.8.2.1.  CURSOS DE AGRICULTURA ORGÂNICA       

6.8.2.1.1.  Cafeicultura orgânica 

Produção de café 

orgânico nas terras 

indígenas de forma 

sustentável e lucrativa, 

desde a produção de 

mudas, implantação, 

condução e colheita 

Agricultor e 

agricultora indígena; 

mínimo de 10 e 

máximo de 15 

pessoas. 

16 horas, em 2 

módulos. 

6.8.2.1.2.  
 Informações básicas sobre agricultura 

orgânica 

Implantar o método 

orgânico na 

propriedade rural de 

forma sustentável e 

lucrativa. 

Agricultor e 

agricultora indígena; 

mínimo de 10 e 

máximo de 15 

pessoas. 

24 horas, em 3 

módulos. 
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 6.8.2.1.3.  Cultura do milho orgânico 

Implantar a cultura 

agroecológica de milho 

na propriedade rural, de 

forma sustentável e 

lucrativa.  

Agricultor indígena; 

mínimo de 10 e 

máximo de 15 

pessoas. 

8 horas (1módulo). 

6.8.2.2.  
CURSO DE FRUTICULTURA ORGÂNICA - 

Fruticultura de clima tropical 

Orientar o processo de 

produção de frutas em 

geral de clima tropical 

nas terras indígenas. 

Agricultor indígena; 

mínimo de 10 e 

máximo de 15 

pessoas. 

16 horas (2 

módulos). 

6.8.2.3.   CURSO DE PRODUÇÃO DE MANDIOCA 

Qualificar produtores e 

trabalhadores na 

implantação, condução 

e comercialização de 

lavouras de mandioca. 

Agricultor e 

agricultora indígena; 

mínimo de 10 e 

máximo de 15 

pessoas. 

16 horas (2 

módulos). 
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6.8.2.4.  
CURSO DE CULTIVO DE PLANTAS 

MEDICINAIS  

Cultivar plantas 

medicinais, aromáticas 

e condimentares 

utilizando as boas 

práticas agrícolas. 

Agricultor e 

agricultora indígena; 

mínimo de 10 e 

máximo de 15 

pessoas. 

24 horas (3 

módulos). 

6.8.2.5.  CURSO DE PISCICULTURA 

Criar peixes em 

cativeiro, de acordo 

com o sistema de 

cultivo. 

Agricultor indígena; 

mínimo de 10 e 

máximo de 15 

pessoas. 

16 horas (2 

módulos). 

6.8.2.6. 

 CURSO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

DE TRATORES AGRÍCOLAS 

(TRATORISTA AGRÍCOLA)  

Empregar técnicas 

corretas na operação, 

na regulagem e na 

manutenção de tratores 

agrícolas e 

implementos. 

Candidato indígena a 

tratorista e tratorista 

indígena atuante; 5 

pessoas. 

40 horas (5 

módulos). 
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6.8.2.7. 

 CURSO DE OPERADOR E 

MANUTENÇÃO DE ORDENHADEIRA 

MECÂNICA  

Operar de modo eficaz 

os equipamentos de 

ordenha mecânica. 

Candidato indígena 

para serviços gerais 

na produção animal; 

5 pessoas. 

12 horas (2 

módulos). 

6.8.2.8.  CURSO DE APICULTURA  

Criar abelhas para 

produção de mel, cera, 

própolis, pólen e 

rainhas. 

Agricultor e 

agricultora indígena; 

5 pessoas. 

32 horas (4 

módulos). 

6.8.2.9. 

 CURSO DE TRABALHADOR NA 

BOVINOCULTURA DE CORTE EM 

PEQUENA ESCALA 

Realizar o manejo da 

criação e o 

casqueamento de 

bovinos de corte. 

Candidato indígena 

para serviços gerais 

na produção animal e 

agricultores 

indígenas; 10 

pessoas. 

40 horas (5 

módulos). 
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6.8.2.10.  

CURSO DE TRABALHADOR NA 

BOVINOCULTURA DE LEITE EM 

PEQUENA ESCALA 

Realizar o manejo da 

criação e o 

casqueamento de 

bovinos de leite. 

Candidato indígena 

para serviços gerais 

na produção animal e 

agricultores 

indígenas; 10 

pessoas. 

40 horas (5 

módulos). 

6.8.2.11.  CURSO DE MELIPONICULTURA 

Implantar a 

meliponicultura nas 

terras indígenas 

(abelhas indígenas sem 

ferrão) 

Agricultor e 

agricultora indígena; 

5 pessoas. 

32 horas (4 

módulos). 

6.8.2.12. 
 CURSO DE TRABALHADOR NA 

OVINOCULTURA  

Reconhecer as 

principais práticas de 

manejo da criação de 

ovinos de corte. 

Agricultor indígena; 

10 pessoas. 

16 horas (2 

módulos). 
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6.8.2.13. 
 CURSO DE TRABALHADOR NA 

CAPRINOCULTURA  

Reconhecer as 

principais práticas de 

manejo da criação de 

caprinos de corte. 

Agricultor indígena; 

10 pessoas. 

16 horas (2 

módulos). 

6.8.2.14. 
 CURSO DE TRABALHADOR NA 

EQÜIDEOCULTURA  

Empregar técnicas 

corretas de 

casqueamento e 

ferrageamento de 

eqüinos. 

Agricultor indígena; 5 

pessoas. 

24 horas (3 

módulos). 

6.8.2.15. 
 CURSO DE TRABALHADOR NA 

EQÜIDEOCULTURA  

Empregar as técnicas 

corretas para a 

execução do trabalho 

de rédeas em eqüinos. 

Agricultor indígena; 5 

pessoas. 

40 horas (5 

módulos). 

6.8.2.16.  
CURSO DE PRODUÇÃO ARTESANAL DE 

ALIMENTOS  
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6.8.2.16.1. 
 Beneficiamento e transformação caseira de 

mandioca. 

Desenvolver produtos a 

base de mandioca 

aplicando técnicas de 

produção e boas 

práticas de higiene. 

Agricultora indígena; 

10 pessoas. 
16 horas. 

6.8.2.16.2.  

Conservas vegetais, compotas, frutos 

cristalizados e desidratados. Módulo : 

básico em conservas. 

Desenvolver produtos 

baseados nos métodos 

de conservação de 

alimentos aplicando 

técnicas e boas 

práticas de higiene. 

Agricultora indígena; 

10 pessoas. 
24 horas. 

6.8.2.16.3.  Panificação. 

Desenvolver produtos 

panificáveis aplicando 

técnicas de produção e 

boas práticas de 

higiene. 

Agricultora indígena; 

10 pessoas. 
16 horas. 
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6.8.2.16.4.  
Transformação caseira de morango. Módulo 

: básico de morango. 

Desenvolver produtos 

derivados de morango 

aplicando técnicas de 

produção e boas 

práticas de higiene. 

Agricultora indígena; 

10 pessoas. 
16 horas. 

6.8.2.17 
CURSO DE CRIAÇÃO DE FRANGO 

CAIPIRA 

Realizar o manejo da 

criação e construir 

instalações adequadas 

Agricultores 

indígenas: a partir de 

10 pessoas e 

contendo o número 

necessário de vagas 

que atinja todos os 

interessados, 

conforme a situação 

de cada T.I. 

16 horas. 
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6.9. Execução dos trabalhos da área vegetal  

6.9.1. Público Alvo: todos os membros da família indígena, conforme a sua forma de 

distribuição de afazeres; 

6.9.2. Relatórios: semestrais contendo as realizações do período. 

6.9.3. Informações gerais 

A produção vegetal visa o plantio de culturas de auto consumo, fornecimento de 

matéria-prima para agroindústria e para fins comerciais. Também visa à preservação 

de espécies tradicionais através de coleta e seleção de sementes e mudas, como o 

caso do milho Pururuca e feijão-de-índio. 

 

6.9.3.1-  Culturas 

 

• Feijão (Phaseolus vulgaris): para atender às necessidades da comunidade indígena 

e no futuro gerar renda às famílias, a cultura do feijão deverá ser cultivada, visando a 

produção anual. Serão adotadas variedades do grupo Carioca como o Iapar 81 e do 

grupo Preto como o IPR Tiziu. A época de semeadura ocorre de 11 de agosto a 10 de 

setembro, segundo o zoneamento agrícola do Iapar. Outras espécies como o feijão-

de-índio poderão ser adotadas, com avaliação técnica da produtividade e ocorrência 

de pragas e doenças, pois, são menos suscetíveis do que as cultivares comerciais. A 

partir do 4º ano do programa, o objetivo é a sustentabilidade na geração de sementes.  

 

• Arroz (Oryza sativa): é uma cultura que a comunidade consome diariamente. Assim, 

deverá ser cultivado no final da primavera e início do verão, sendo muito rústica em 

relação a solos ácidos. Poderão ser adotadas cultivares tradicionais como o IPR117 e 

Iapar 9, bem como modernas como a Iapar 63. A semeadura deverá ocorrer em talhão 

único de 5 alqueires, no período de 28 de outubro a 20 de novembro de 2010, 

segundo Portaria № 80, de 22 de junho de 2009, do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (M.A.P.A.), Secretaria de Política Agrícola, Departamento 

de Gestão de Risco Rural, Coordenação-Geral de Zoneamento Agropecuário. 

. 

• Milho (Zea mays): servirá a comunidade consumindo como milho verde e também 

farinhas, bem como para alimentar animais domésticos (suínos, aves, eqüinos, etc.). 

O plantio deverá ocorrer no período de 1 de setembro a 10 de novembro de 2010, 

segundo Portaria № 76, de 22 de junho de 2009, do M.A.P.A. 
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• Café (Coffea arabica): é uma alternativa para as famílias, a serem cultivadas nos 

quintais de residências nos bairros, nas áreas individuais e coletivas. 

 

•  Mandioca (Manihot esculenta Crantz): o seu cultivo pode ser escalonado para 

implantação em alguns meses do ano, constituindo uma boa opção alimentar da 

comunidade e buscando-se adotar variedades que permitam o uso por um tempo 

maior durante o ano. Assim, poderá ser adotado uma cultivar amarela (Vassourinha) 

como alimento e branco (Fécula Branca) para uso industrial de alimentos, papel e 

farmacêutica (Takahashi  & Gonçalo, 2001). O plantio ocorre no período de 11 de julho 

a 30 de setembro, segundo a portaria № 42, de 16 de março de 2009, do M.A.P.A 

• Reflorestamento comercial de madeira: visa atender a demanda de madeira para 

auto consumo,  sendo para alimentar o secador de grãos previsto como MATERIAL 

neste subprograma, obtenção de palanques para cercas e construção de paióis. Áreas 

de fertilidade muito baixa e de relevo muito acidentado, constituem áreas destinadas 

ao reflorestamento com espécies para obtenção de madeira, devendo ser distantes de 

nascentes e de áreas de mata ciliar. O eucalipto  (Eucalyptus spp.) para corte no 

sétimo ano gera receita de R$ 1.430,00 por hectare/ano. Este comparativo visa 

apontar o valor dispendido, no caso de comprar a madeira. Tem também o objetivo de 

diminuir a derrubada de espécies nativas. 

 

• Vassoura (Sorghum bicolor (L) Moench): é uma cultura de fácil condução e já 

adotada por alguns produtores da comunidade indígena. O plantio deverá ocorrer no 

período de 1 de setembro a 15 de outubro. 

 

• Fruticultura: várias espécies podem ser adotadas nas terras indígenas, com algumas 

especificidades, conforme as condições edafológicas, climáticas e geográficas. Locais 

com maior altitude e com temperaturas mais baixas no inverno possuem condições 

para o cultivo de frutas de clima temperado como maçã e ameixa.  

 

• Hortaliças: o cultivo serve a comunidade para obtenção de alimentos para auto 

consumo e, ao mesmo tempo para geração de renda. Podem ser cultivadas as 

hortaliças de frutos como abóbora, tomate, pimentão e berinjela, folhosas como alface, 

repolho e couve, raízes como batata-doce, cenoura e batata inglesa e aromáticas 

como hortelã, salsinha e coentro. A produção pode ser industrializada, produzindo 

conservas com cenoura, pepino, vagem e couve-flor, e doces como de abóbora. 
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• Plantas medicinais: têm a função de proporcionar medicamentos a baixo custo e 

mais natural, beneficiando a saúde das pessoas. Podem ser produzidas de forma 

coletiva junto ao viveiro de mudas.  

 

• Palmito pupunha (Bactris gasipaes, Kunth) : é uma cultura que poderá ser uma 

excelente fonte de renda às comunidades, sendo de baixo custo de implantação e 

manutenção. O palmito pupunha é uma espécie que lança brotações filhas, como em 

bananeira. Assim, com uma única implantação, as colheitas serão sucessivas. Como a 

industrialização exige cuidados específicos e a legislação sobre o produto processado 

é muito exigente, a princípio, o produto pode ser comercializado in natura.  

 

• Capim Elefante var. Napier (Pennisetum purpureum Schumach): a implantação de 

capim Napier, se justifica pela necessidade de gerar alimento ao gado bovino de leite 

e de corte. Tem-se a opção de utilizar uma cultivar do Iapar, que não causa alergia ao 

coletor na hora da colheita (alergia causada pelo juçá). 

 

6.9.3.2 - Análise química e correção do solo 

 

O método visa adequar o solo para o cultivo de determinadas culturas. No caso do 

arroz, é dispensada a correção do solo pela calagem, pois, esta cultura é tolerante à 

acidez do mesmo, inclusive, com o surgimento de doenças como a brusone em solos 

corrigidos. Outrossim, foi determinada neste projeto a quantidade de 500kg/ha de 

calcário como quantidade média, haja vista a ausência de análise química das áreas 

até o presente momento. O fornecimento posterior de corretivos ocorrerá conforme os 

resultados alcançados nos primeiros 5 anos, nas áreas agricultáveis das terras 

indígenas, propostas neste PBA. 

 

• Calcário: a maioria dos solos brasileiros apresenta condições de acidez (Malavolta & 

Violante Netto, 1989). Assim, o tipo de calcário é determinado através dos resultados 

da análise de solo, existindo os mais ricos em Cálcio ou Magnésio e também com 

presença de Alumínio. 

• Fósforo: o uso de fosfato reativo fornece fósforo às plantas, bem como cálcio de 

forma escalonada ao longo de cinco anos. 
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• Potássio: é comumente utilizado o cloreto de potássio, embora haja outras fontes 

como o sulfato de potássio, cinzas e farelo de mamona, apropriadas à agricultura 

orgânica. 

• Micronutrientes: manganês (Mn), cobre (Cu), ferro (Fe), cobalto (Co), boro (B), zinco 

(Zn) e molibdênio (Mo). São encontrados no mercado em forma de sais e ácidos, 

como o sulfato de cobre e o ácido bórico. A aplicação pode ser feita em forma de 

biofertilizante sobre as sementes e também via foliar. 

 

• Biofertilizante: é uma solução nutritiva que substitui o tratamento nutricional químico 

em plantas. Além de micronutrientes, é fonte de nitrogênio, aminoácidos e 

microorganismos benéficos. 

 

• Composto orgânico: nutriente de origem orgânica, originado da decomposição de 

material orgânico por processo químico, físico e biológico, através de macro e 

microorganismos (Kiehl, 1985). Há empresas que comercializam este insumo, no 

entanto, pode ser produzido na propriedade conforme as atividades realizadas, como 

a geração de resíduos fecais da suinocultura, avicultura e bovinocultura, entre outros.  

 

• Gesso agrícola: é um subproduto da indústria de adubos fosfatados, rico em cálcio 

(20%) e enxofre (15%) e um excelente condicionador de subsuperfície (Malavolta & 

Violante Netto, 1989). É utilizado também em casos de solo com toxidez de alumínio, 

arrastando-o para seu subsolo.    

 

• Inoculante: é um produto que contém bactérias fixadoras de nitrogênio, comumente 

encontrado para culturas de leguminosas, do gênero Bradyrhizhobium. Entretanto, já 

existe no mercado inoculantes para as culturas de gramíneas como o milho e trigo, à 

base de bactéria fixadora de nitrogênio , o Azospirillum.  

 

6.9.3.3.Controle orgânico de pragas e doenças 

O controle de pragas e doenças na agricultura orgânica se inicia com um bom preparo 

do solo, evitando pulverizá-lo e compactá-lo, adicionando material orgânico oriundo de 

adubação verde no próprio local ou de biomassa das adjacências, implantando 

espécies diversas em faixas ou ilhas nos talhões para servir de abrigo à fauna e como 

quebra-vento e adicionando, quando necessário, compostos orgânicos limpos. 

 Quando a adoção destas medidas não é o suficiente para o ataque desses 

organismos, recorre-se aos métodos de controle por pulverização de caldas orgânicas 
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na via aérea (controle de pragas e doenças), por material biológico para controle 

de doenças fúngicas (Ex.: Trichoderma) e pragas (Ex.: Beauveria bassiana, Bacillus 

thuringiensis e baculovírus), armadilhas, inimigos naturais e predadores (Penteado, 

2000) . Outra medida é o uso de calendário lunar, desde a semeadura, transplantio, 

colheita e até mesmo para o armazenamento. 

 Doenças fúngicas podem ser controladas com a calda bordalesa e sulfocálcica, sendo 

que esta última serve também para o controle de ácaros. 

 

6.9.3.4.Preparo da Calda Sulfocálcica  

 

Função: tem ação inseticida, acaricida e fungicida, ou seja, combate cochonilhas, trips, 

ácaros e ferrugens (fungos). É recomendada, principalmente, para tratamento de 

inverno em plantas que caem as folhas como os pessegueiros, pereiras, macieiras, 

figueiras, parreiras, ameixeiras (Penteado, 2000). 

 

6.9.3.5.Preparo da Calda Bordalesa 

 

A calda bordalesa é recomendada para o controle, entre outras doenças e parasitas, 

de míldio e alternaria da couve e do repolho, alternária do chuchu, antracnose do 

feijoeiro, pinta preta e queima do tomate, murchadeira da batata, queima das folhas da 

cenoura etc. Também é usada em frutíferas, como figueira, parreira, macieira etc. Na 

diluição a 1% acima descrita, seu uso é recomendado para plantas adultas (Penteado, 

2000) . Em mudas pequenas e em brotações novas, deve-se aplicar essa calda mais 

diluída, misturando-se uma parte de calda bordalesa para uma parte de água. Para 

mofos da cebola e do alho e mancha da folha da beterraba (cercosporiose), usa-se 

uma diluição de 3 partes de calda para 1 parte de água. Convém lembrar que a calda 

bordalesa perde eficácia com o passar do tempo, por isso deve ser usada até, no 

máximo, três dias depois de pronta. Evitar a aplicação em épocas muito frias, sujeitas 

à ocorrência de geadas. 

 

 

 

6.10. Execução dos trabalhos da área animal  
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6.10.1. Público Alvo: todos os membros da família indígena, conforme a sua forma 

de distribuição de afazeres; 

 

6.10.2. Relatórios: semestrais contendo as realizações do período. 

 

6.10.3. Informações gerais: 

 

 A criação de animais visa atender à demanda de produtos de origem animal pela 

comunidade, sendo em modelo familiar e coletivo. Em ambas as modalidades, o 

produto destina-se ao auto consumo, bem como para a geração de renda. No caso de 

suínos, aves, caprinos e ovinos, é imprescindível a adoção de raças rústicas, para que 

a alimentação seja por rações simples, que não exijam a suplementação vitamínica. 

 

Avicultura: a raça Label Rouge é adequada para a adoção de uma alimentação sem 

suplementação vitamínica. É importante por gerar carne e ovos para alimentação, bem 

como para a perpetuação da criação, com futuras trocas de material genético entre as 

TIs. 

  

Suinocultura: o ideal é a adoção de raças crioulas, que não exigem suplementação 

vitamínica. Deverão ser animais tardios, com engorda programada a partir de 13 

meses de idade, com fêmeas prolíficas e boas mães  (Torres et al., 1982). Além da 

carne, a maioria dos indígenas utiliza a banha para o preparo das refeições. Com o 

passar dos anos, também será possível a troca de material genético animal. 

 

Piscicultura: os indígenas tem no peixe um alimento tradicional em sua dieta. A criação 

se dá em viveiros terrestres (precisam ser construídos), com várias espécies. Serve 

tanto o auto consumo como o fim comercial, sendo inicialmente destinado ao comércio 

in vivo.  
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Bovinocultura: o bovino leiteiro objetiva primordialmente o auto consumo, sendo 

que os de corte visa o auto consumo e a comercialização de bezerros, ou seja, apenas 

a fase de cria é realizada nas TIs. O método de desenvolvimento de rebanho respalda 

o crescimento geométrico da população bovina, que é capaz de gerar a infra-estrutura 

necessária para o empreendimento. No entanto, este subprograma objetivará 

principalmente o consumo interno da carne bovina, visando a segurança alimentar das 

comunidades indígenas. 

 

Caprinocultura e ovinocultura: são animais de fácil manejo, gerando carne e lã (no 

caso dos ovinos), sendo criados em áreas pequenas.  

 

Eqüideocultura: visa a utilização destes animais para tração em preparo de solo, tratos 

culturais e transporte da produção. 

 

6.11. Avaliação com coordenadores do PBA e elaboraç ão de relatórios de 

acompanhamento 

Objetivos: organizar e gerir o bom andamento deste subprograma, com relatórios 

mensais por parte dos técnicos administrativos e de agronomia, condensando as 

informações colhidas diariamente das atividades agrícolas. A coordenação geral do 

PBA ficará em posse das informações, construindo e organizando junto às equipes 

técnicas das TIs uma avaliação final anual, disponibilizando os dados por meio de um 

canal a ser definido pelo Programa de Gestão. 

 

6.11.1. Público Alvo: lideranças e assalariados indígenas, empreendedor e equipe 

técnica de administração e agronomia 

6.11.2. Relatórios: mensais contendo as realizações do período. 

 

6.12. AQUISIÇÃO DE TERRAS PARA AS T.I. MOCOCA, SÃO JERÔNIMO E YWY 

PORÃ 
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Objetivos: garantir a estas comunidades indígenas a aquisição de uma porção de 

áreas de terras para o desenvolvimento de atividades da produção vegetal, produção 

animal, reflorestamento de recuperação de matas nativas e comercial para obtenção 

de madeira para fornalha, palanques e estrutura de paióis. 

 

T.I. Mococa: 33 agricultores indígenas declararam possuir alguma área de produção 

de cereais em coivara, sendo 03 agricultores com área igual 0,6 ha, 14 agricultores 

com área igual a 1,21 ha (1/2 alqueire paulista), 01 agricultor com área igual a 1,41 ha, 

10 agricultores com 2,42 ha (1 alqueire paulista), 03 agricultores com área igual a 4,84 

ha (02 alqueires paulistas) e 01 agricultor com 7,26 ha (03 alqueires). 

 

No entanto, 13 famílias não possuem nenhuma área de produção e, portanto, 

reivindicam áreas para este fim. Em relação aos que já praticam agricultura, todos 

afirmaram que ocupam metade ou menos da área que possuem por safra, tudo em 

trabalho manual, realização de queimadas e ocorre perda do prazo de limpeza de 

capoeira baixa (a capoeira alta não pode mais ser derrubada). 

 

Área de Terra para aquisição 

Assim, a aquisição de área nova disponibilizará 1,21 ha de terras por família para o 

cultivo de cereais, devendo ser 100% mecanizável e com área de Reserva Legal e 

APP (Área de Preservação Permanente) compatível com a legislação vigente.  

Em resumo, a área nova deverá ser a seguinte (em números aproximados): 

a) 23 alqueires de área de cultivo de cereais; 

b) 6 alqueires de pasto (somando a 2 alqueires da área existente, totalizando 8 

alqueires, conforme previsto na produção animal deste subprograma); 

c) 2 alqueires de cana-de-açúcar; 

d) 1 alqueire de eventual necessidade de averbar área de APP; 

e) 8 alqueires de Reserva Legal. 



 

24 DE MAIO DE 2012 

 

139
Total: Aproximadamente 40 alqueires (96,8 ha)  de área para aquisição 

(aproximado) 

As culturas de café, frutíferas, mandioca, abóbora, batata-doce, pepino e melancia,  

serão implantadas nas áreas já existentes. 

 

 

T.I. São Jerônimo: na oficina do dia 13 de setembro de 2011, foi levantado que 115 

famílias farão agricultura, sendo 77 famílias Guaranis e 38 Kaingangues. Conforme 

levantamento realizado em 22 e 23 de outubro de 2011, 32 famílias possuem as faixas 

de terras adequadas ao cultivo de espécies vegetais de subsistência (cereais e 

hortícolas). Assim, 83 famílias necessitam de terras para cultivo dos mesmos. 

 

Área de Terra para aquisição 

As 83 famílias dividirão 96,8 ha (40 alqueires), com a seguinte destinação: 

Reserva Legal (RL): 19,36 ha (8 alqueires paulistas); 

Eventual necessidade de averbar área de APP: 2,42 ha; 

Área por família para cultivo, construções rurais e criação de pequenos animais: 0,8 ha 

(0,33 alqueires/família); total: 66,4 ha (27,44 alqueires) 

Área reservada para eventual necessidade de atender demandas de terras pelas 

famílias: 8,62 ha (3,56 alqueires). 

Total: 40 alqueires (96,8 ha) de área para aquisição 

 

T.I. Ywy Porã: segundo a liderança na oficina realizada no dia 30/08/2010, são 20 

famílias que residem nesta T.I. A equipe técnica vistoriou a área e constatou que a 

área agricultável é insignificante, sendo principalmente área  de várzea. As residências 

ocupam o pouco de terreno seco que resta. 
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Área de Terra para aquisição 

Assim, as famílias dividirão 17,65 ha de área de terras para as suas atividades, 

subtraídos 6,55 ha de área de Reserva Legal, plantio de espécies vegetais geradoras 

de matéria-prima para artesanato e APP e 4,84 ha de área de solo mecanizável como 

área reservada para o pousio, restando assim 0,8825 ha por família em média. A área 

total é de aproximadamente 12 alqueires paulistas (24,2 ha). A divisão se dará para as 

seguintes áreas (em números aproximados): 

a) 2,42 ha (1 alqueire paulista) de eucalipto; 

b) 2,42 ha de pupunha; 

c) 7,26 ha (3 alqueires paulista) de cereais; 

d) 1 ha de mandioca; 

e) 1 ha de urucum; 

f) 0,19 ha de  hortaliças de frutos (abóbora, cará, morango e batata-doce); 

g) 3,08 ha de pomar; 

h) 0,2 ha de viveiro de peixe; 

i) 0,05 ha de instalações para animais; 

j) 0,03 ha de outras construções (garagem, barracão e sala de  processamento); 

k) 6,55 ha de matas nativas e bambu (Reserva legal, APP e matéria-prima para 

artesanato); 

l) 4,84 ha de área de pousio. 

Total: Aproximadamente 12 alqueires (29,04 ha) de área para aquisição 

 

6.12.1. Público Alvo: comunidades indígenas das TI’s Mococa, São Jerônimo e Ywy 

Porã. 

6.12.2. Relatórios: mensais contendo as realizações do período. 
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7.ELEMENTOS DE CUSTO  
 

7.1 RECURSOS HUMANOS  

Assalariados Indígenas: produção animal por TI* 

1 auxiliar para serviços gerais 

Assalariados Indígenas: produção vegetal por TI 

1 auxiliar para serviços gerais** 

 5 engenheiros agrônomos, sendo 1 coordenador e 4 profissionais de campo 

(compartilhado com o Programa de Articulação de Lideranças, Gestão, Execução e 

Monitoramento do PBA). 

 zootecnista – com atribuição de orientar os eng. Agrônomos de campo na área de 

produção animal. 

 técnico agrícola indígena para a TI Barão de Antonina. 

*Com execeção da TI São Jerônimo 

** Para o caso da TI São Jerônimo, considerando suas especificidades sociopolíticas e 

produtivas, está sendo previsto 2 auxiliares indígenas para produção vegetal  

*** A contratação dos profissionais indígenas seguirá os procedimentos descritos 

na página 88 do presente documento. 

 

 

7.2 RECURSOS MATERIAIS 

7.2.1. T.I. MOCOCA 

MÁQUINAS, IMPLEMENTOS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS (NOV OS) 

ITEM QTDE DISCRIMINAÇÃO 
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1 1 higrômetro (medidor de umidade do ar)  

2 1 farinheira de mandioca 

3 1 barracão de armazenagem e produção: 10mx10m 

4 1 secador de grãos à lenha 

5 1 garagem de máquinas e implementos 20x10m (m²) 

6 1 projetos das construções rurais 

7 1 plantadeira de plantio direto 7 linhas 

8 1 trator Massey Ferguson - 85 cv 4 x 4 

9 1 caminhoneta Ford F 4000 c/ Carroceria Graneleira Alta – 0 Km 

10 1 carreta de madeira 4 rodas para cereais 

11 1 batedeira de cereais 

12 1 grade aradora intermediária 16 discos comando hidráulico 

13 1 ensiladeira 

14 1 roçadeira reversível 

15 1 arado reversível com comando marca Jan 28’’ e 4 discos 

16 1 pulverizador barras 14m, 800 lt. Comando automático 

17 1 distribuidora de fertilizante Lancer Orgânico 3000 

18 1 grade niveladora 36 discos comando hidráulico 

19 1 triturador de cereais com ciclone e martelo 

20 1 ordenhadeira para 5 animais 

21 1 resfriador de leite 1000lt 

22 1 perfurador de solo 



 

24 DE MAIO DE 2012 

 

143

23 1 conjunto concha + lâmina dianteira 

24 1 engraxadeira manual 

25 1 curral  

26 1 arame farpado e palanques para cerca (m) ; 8 alqueires  

27   energia trifásica 

28 1 engenho de cana 

29 1 viveiro de peixes (5000 m²) 

30 1 rede para despesca 

31 1 instalação elétrica para as construções 

32 1 insumos para bovinocultura (IA+IB+IC+ID+IE) 

33 5 manutenção do trator 85 cv (5 anos) 

34 X 

análise química completa do solo - quantidade condicionada ao diagnóstico 

agronômico 

35 1 máscara descartável para manipulação de fertilizantes - cx 50 unid. (EPI) 

36 5 avental para manipulação de peças (unid.) 5 anos (EPI) 

37 20 luvas para manipulação de combustíveis e medicamentos (pares) EPI 

38 5 óculos para tratorista: (unidades) EPI 

39 1 tambor de ferro 200 lt para preparo de calda sulfocálcica 

40 1 tanque plástico de 1000 lt usado para preparo de biofertilizante 

41 1 máscara descartável para manipulação de fertilizantes - cx 50 unid. (EPI) 

 

   

T.I. MOCOCA - CORRETIVO 
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ITEM QTDE DISCRIMINAÇÃO 

1 X 

calcário calcítico ou dolomítico ou gesso agrícola - quantidade condicionada 

ao diagnóstico agronômico 

   

 

T.I. MOCOCA - CONDICIONANTE PARA O PROGRAMA  

ITEM QTDE DISCRIMINAÇÃO 

1 40 terra para cultivo (alqueires) 

  

 

 

T.I. MOCOCA - PRODUÇÃO VEGETAL COLETIVA – IMPLANTAÇÃO  ÚNICA - 1° ANO  

ITEM CULTURA QTDE (ÁREA OU № ÁREA POR  

ÁREA TOTAL 

(alq) 

    DE MUDAS) UNIDADE   

1 cana-de açúcar 2 alqueires   2 

2 café 1150 4,13223E-05 0,048 

3 banana 920 0,000123967 0,114 

4 laranja 92 0,000743802 0,068 

5 maçã 92 0,000371901 0,034 

6 poncan 92 0,000619835 0,057 

7 mexirica 92 0,000619835 0,057 

8 manga 92 0,005950413 0,547 

9 ameixa 92 0,000991736 0,091 
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10 pêssego 92 0,000991736 0,091 

11 pêra 46 0,001446281 0,067 

12 mamão 92 0,000247934 0,023 

13 jaboticaba 92 0,001446281 0,133 

    

3,330 

 

T.I. MOCOCA - PRODUÇÃO VEGETAL - 1° ANO  

ITEM CULTURA № FAMÍLIAS QTDE ÁREA TOTAL (alq)  

          

1 feijão 46 0,5 alqueire/ano 23 

2 milho 46 0,5 alqueire/ano 23 

3 batata-doce 46 100m² 0,190 

4 mandioca 46 100m² 0,190 

5 abóbora 46 100m² 0,190 

6 pepino 46 100m² 0,190 

7 melancia 46 100m² 0,190 

8 café 46 25 mudas 0,048 

9 banana 46 20 mudas 0,114 

10 laranja 46 2 0,068 

11 maçã 46 2 0,034 

12 poncan 46 2 0,057 

13 mexirica 46 2 0,057 
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14 manga 46 2 0,547 

15 ameixa 46 2 0,091 

16 pêssego 46 2 0,091 

17 pêra 46 1 0,067 

18 mamão 46 2 0,023 

19 jaboticaba 46 2 0,133 

    48,281 

 

 

PLANTIO DE ESPÉCIES PARA FORNECIMENTO DE MADEIRA 

ITEM CULTURA ÁREA TOTAL (ha)  ÁREA TOTAL (alq.)  

1 eucalipto  2,42 1 

ESPAÇAMENTO: 3x2m   

 

 

 

 

PRODUÇÃO VEGETAL - 2° ANO  

ITEM CULTURA № FAMÍLIAS QTDE ÁREA TOTAL (alq)  

          

1 feijão 46 0,5 alqueire/ano 23 

2 milho 46 0,5 alqueire/ano 23 
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3 batata-doce 46 100m² 0,19 

4 mandioca 46 100m² 0,19 

5 abóbora 46 100m² 0,19 

6 pepino 46 100m² 0,19 

7 melancia 46 100m² 0,19 

    46,95 

 

PRODUÇÃO VEGETAL - 3° ANO  

ITEM CULTURA № FAMÍLIAS QTDE ÁREA TOTAL (alq)  

          

1 feijão 46 0,5 alqueire/ano 23 

2 milho 46 0,5 alqueire/ano 23 

3 batata-doce 46 100m² 0,19 

4 mandioca 46 100m² 0,19 

5 abóbora 46 100m² 0,19 

6 pepino 46 100m² 0,19 

7 melancia 46 100m² 0,19 

    46,95 

 

PRODUÇÃO VEGETAL - 4° ANO  

ITEM CULTURA № FAMÍLIAS QTDE ÁREA TOTAL (alq)  
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1 feijão 46 0,5 alqueire/ano 23 

2 milho 46 0,5 alqueire/ano 23 

3 batata-doce 46 100m² 0,19 

4 mandioca 46 100m² 0,19 

5 abóbora 46 100m² 0,19 

6 pepino 46 100m² 0,19 

7 melancia 46 100m² 0,19 

    46,95 

 

PRODUÇÃO VEGETAL - 5° ANO  

ITEM CULTURA № FAMÍLIAS QTDE ÁREA TOTAL (alq)  

1 feijão 46 0,5 alqueire/ano 23 

2 milho 46 0,5 alqueire/ano 23 

3 batata-doce 46 100m² 0,19 

4 mandioca 46 100m² 0,19 

5 abóbora 46 100m² 0,19 

6 pepino 46 100m² 0,19 

7 melancia 46 100m² 0,19 

    46,95 

    

T.I. MOCOCA - PRODUÇÃO ANIMAL - 1° ANO 

ITEM ESPÉCIE QTDE/ COLETIVO 
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1 bezerra Nelore 3 

2 bezerro Nelore 1 

3 bezerra Holandesa 3 

4 bezerro Holandês 1 

5 piscicultura (ha) 1 

6 apicultura (colméias) 40 

  

PRODUÇÃO ANIMAL - 2° ANO  

ITEM ESPÉCIE QTDE/ COLETIVO 

1 bezerra Nelore 3 

2 piscicultura (ha) 1 

3 apicultura (colméias) 40 

  

PRODUÇÃO ANIMAL - 3° ANO  

ITEM ESPÉCIE QTDE/ COLETIVO 

1 bezerra Nelore 3 

2 apicultura (colméias) 40 

  

PRODUÇÃO ANIMAL - 4° ANO  

ITEM ESPÉCIE QTDE/ COLETIVO 

1 apicultura (colméias) 40 
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PRODUÇÃO ANIMAL - 5° ANO  

ITEM ESPÉCIE QTDE/ COLETIVO 

1 apicultura (colméias) 40 

 

T.I. MOCOCA - MATERIAL PARA APICULTURA / 5 ANOS  

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTDE 

      

1 Fumigador 3 

2 Macacão 9 

3 Colméia 200 

4 Melgueira 400 

5 cera alveolada (kg) 20 

6 cata pólen 200 

   

T.I. MOCOCA - MATERIAL PARA PISCICULTURA / ANO  

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTDE 

1 juvenis de tilápia (o milheiro) 24 

2 ração (saco de 25 kg) 672 

Apoio por 2 anos 

 

T.I. MOCOCA - FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA BOVINOS – 5 ANOS 

 1º ANO  
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ITEM DISCRIMINAÇÃO QTDE 

1 vacina para aftosa (dose) 16 

2 vacina para carbúnculo sint.(dose) 16 

3 vermífugo (frasco de 50ml) 1 

4 sal comum (saco de 20 kg) 8 

5 fosfato reativo (toneladas) 2,4 

  

 2º ANO  

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTDE 

1 vacina para aftosa (dose) 22 

2 vacina para carbúnculo sint.(dose) 6 

3 vermífugo (frasco de 50ml) 1 

4 sal comum (saco de 20 kg) 10 

  

 3º ANO  

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTDE 

1 vacina para aftosa (dose) 26 

2 vacina para carbúnculo sint.(dose) 6 

3 vermífugo (frasco de 50ml) 1 

4 sal comum (saco de 20 kg) 12 

  

 4º ANO  
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ITEM DISCRIMINAÇÃO QTDE 

1 vacina para aftosa (dose) 26 

2 vacina para carbúnculo sint.(dose) 0 

3 vermífugo (frasco de 50ml) 1 

4 sal comum (saco de 20 kg) 12 

5 fosfato reativo (toneladas) 2,4 

6 iodo (lt) 5 

  

 5º ANO  

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTDE 

1 vacina para aftosa (dose) 50 

2 vacina para carbúnculo sint.(dose) 24 

3 vermífugo (frasco de 50ml) 4 

4 sal comum (saco de 20 kg) 23 

5 iodo (lt) 5 

 

 

T.I. QUEIMADAS - MATERIAL - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES, 

SERVIÇOS E IMPLEMENTOS (NOVOS) 

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTDE  

1 abafador ruído para tratorista - 5 anos (EPI) 5 

2 

análise química completa do solo - quantidade condicionada ao 

diagnóstico agronômico X 
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3 arame farpado + palanques (para 5 alqueires) 1 

4 avental para manipulação de peças (unid.) 5 anos (EPI) 5 

5 barracão de insumos 10x10m (m²)  

6 batedeira de cereais 1 

7 caminhão basculante – Volkswagen - 0 Km 1 

8 carreta 4 rodas 6 ton 1 

9 carreta reboque  graneleira 1 

10 carreta-tanque 6 mil lt 1 

11 curral  1 

12 distribuidora de fertilizante Lancer Orgânico 6000 1 

13 energia trifásica 1 

14 engraxadeira manual 1 

15 garagem de máquinas com pré-moldados + cobertura 20x10m (m²) 1 

16 grade niveladora 42 discos mecânico 1 

17 grade rome 18 discos comando hidráulico 1 

18 instalação elétrica  1 

19 insumos para bovinocultura (IA+IB+IC) 1 

20 luvas para manipulação de combustíveis e medicamentos (pares) EPI 20 

21 manutenção do trator 110 cv (5 anos) 5 

22 

máscara descartável para manipulação de fertilizantes - cx 50 unid. 

(EPI) 1 

23 óculos para tratorista: (unidades) EPI 5 
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24 pá carregadeira 128 hp – Caterpillar - 0 Km 1 

25 plantadeira PD 9 linhas 1 

26 projetos de construções rurais 1 

27 pulverizador barras Columbia Cross, 2000 lt.  1 

28 reforma completa trator JD 60 cv 1 

29 sementes de milho e feijão 1 

30 tambor de ferro 200 lt para preparo de calda sulfocálcica 1 

31 tanque plástico de 1000 lt usado para preparo de biofertilizante 1 

32 trator  110cv John Deere - 4x4 0 Km 1 

33 viveiro de peixes (5000 m²) 1 

 

 

T.I. Queimadas – Corretivo 

Item  Qtde  Discriminação  

1 x 

calcário calcítico ou dolomítico ou gesso agrícola – quantidade condicionada 

ao diagnóstico agronômico 

   

PRODUÇÃO VEGETAL 

T.I. QUEIMADAS - CUSTOS DA PRODUÇÃO VEGETAL - 1º ANO 

ITEM CULTURA QTDE/FAMÍLIA  QTDE 

      TOTAL (ha)  

1 Laranja 4 0,864 

2 Poncã 4 0,72 
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3 Mexerica 4 0,72 

4 Limão 4 0,96 

5 Ameixa 4 1,152 

6 Pêssego 4 1,152 

7 Maçã 4 1,68 

8 Pêra 4 1,68 

9 palmito pupunha 20 0,48 

10 Urucum coletivo 1 

11 feijão (ha) 0,25 30 

12 milho (ha) 0,25 30 

   70,408 

 

T.I. QUEIMADAS - CUSTOS DA PRODUÇÃO VEGETAL - 2º ANO 

ITEM CULTURA QTDE/FAMÍLIA  QTDE 

      TOTAL (ha)  

1 feijão (ha) 0,25 30 

2 milho (ha) 0,25 30 

 

T.I. QUEIMADAS - CUSTOS DA PRODUÇÃO VEGETAL - 3º ANO 

ITEM CULTURA QTDE/FAMÍLIA  QTDE 

      TOTAL (ha)  

1 feijão (ha) 0,25 30 
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2 milho (ha) 0,25 30 

 

T.I. QUEIMADAS - CUSTOS DA PRODUÇÃO VEGETAL - 4º ANO 

ITEM CULTURA QTDE/FAMÍLIA  QTDE 

      TOTAL (ha)  

1 feijão (ha) 0,25 30 

2 milho (ha) 0,25 30 

 

 

 

T.I. QUEIMADAS - CUSTOS DA PRODUÇÃO VEGETAL - 5º ANO 

ITEM CULTURA QTDE/FAMÍLIA  QTDE 

      TOTAL (ha)  

1 feijão (ha) 0,25 30 

2 milho (ha) 0,25 30 

 

 

PLANTIO DE ESPÉCIES PARA FORNECIMENTO DE MADEIRA 

ITEM CULTURA ÁREA TOTAL (ha)  ÁREA TOTAL (alq.)  

1 pinus (2,42 ha/ano) 12,1 5 

3 eucalipto (2,42 ha/ano) 12,1 5 

ESPAÇAMENTO: 3x2m para pinus e eucalipto  
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PRODUÇÃO ANIMAL - 1° ANO   

ITEM ESPÉCIE QTDE/ coletivo  

1 bezerra Nelore 10 

2 bezerro Nelore 1 

3 piscicultura (ha) 0,5 

 

 

PRODUÇÃO ANIMAL - 2° ANO  

ITEM ESPÉCIE QTDE/ coletivo  

1 piscicultura (ha) 0,5 

 

 

INSUMOS PARA PISCICULTURA  

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTDE 

      

1 juvenis de tilápia (o milheiro)  12 

2 ração (saco de 25 kg)  336 

 

Apoio por 2 anos 
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INSUMOS PARA BOVINOS – 3 ANOS 

1º ANO   

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTDE 

1 vacina para aftosa (dose) 44 

2 vacina para carbúnculo sint.(dose) 44 

3 vermífugo (frasco de 50ml) 2 

4 sal comum (saco de 20 kg) 10 

5 fosfato reativo (toneladas) 1,5 

 

2º ANO   

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTDE 

1 vacina para aftosa (dose) 44 

2 vacina para carbúnculo sint.(dose) 0 

3 vermífugo (frasco de 50ml) 2 

4 sal comum (saco de 20 kg) 28 

5 fosfato reativo (toneladas) 0 

  

3º ANO   

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTDE 

1 vacina para aftosa (dose) 44 

2 vacina para carbúnculo sint.(dose) 0 

3 vermífugo (frasco de 50ml) 2 
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4 sal comum (saco de 20 kg) 28 

5 fosfato reativo (toneladas) 0 

 

 

T.I. APUCARANINHA - LISTA DE MATERIAL  PARA O PROJETO AGRÍCOLA  

ITEM QTDE DISCRIMINAÇÃO 

1 5 abafador ruído para tratorista: 5 unidades em 5 anos 

2 X análise química completa do solo (condicionado à Diagnóstico agronômico) 

3 1 aparelho de solda elétrica 

4 1 arame farpado e palanques para cerca (11 alqueires de pasto) 

5 5 avental para manipulação de peças engraxadas e lubrificadas 5 unid. 5 anos 

6 1 barracão de armazenagem e produção: 6m x 10m (m²) 

7 1 batedeira de cereais 

8 1  beneficiadora de arroz  

9 1 caminhão toco 15 t  Volkswagen - 0 Km 

10 1 carreta de madeira 4 rodas 

11 1 construção de viveiro para piscicultura (5000 m²) 

12 2 cultivador 

13 2 curral (coletivo) 

14 2 energia trifásica 

15 1 engraxadeira manual 

16 1 equipamentos para montaria 
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17 1  fábrica de polpa e conservas 5x8m, incluso equipamentos  

18 1 garagem + barracão de insumos 20 x 10m (Barreiro) 

19 1 grade niveladora 36 discos 

20 2 instalação elétrica nos barracões 

21 1 insumos para bovinocultura (IA+IB+IC+ID+IE) 

22 20 

luvas para manipulação de combustíveis e medicamentos de animais 20 

pares 

23 1 máscara descartável para manipulação de fertilizantes 1 cx c/ 50 unid. 

24 1 morça grande 

25 5 óculos para tratorista: 5 unidades 

26 1 projetos das construções rurais 

27 1 pulverizador barras 600 lt.  

28 1  sala de ordenha (construção + equipamentos)  

29 1 secador de grãos à lenha 

30 1 talha  

31 1 tambor de ferro 200 lt para preparo de calda sulfocálcica 

32 1 tanque plástico de 1000 lt usado para preparo de biofertilizante 

33 1 triturador de cereais com ciclone e martelo 

 

 

T.I. APUCARANINHA – CORRETIVO 

ITEM QTDE DISCRIMINAÇÃO 

1 X 
calcário calcítico ou dolomítico ou gesso – quantidade condicionada à 
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diagnóstico agronômico 

   

T.I. APUCARANINHA - CUSTOS DA PRODUÇÃO VEGETAL - 1º ANO 

ITEM CULTURA QTDE/FAMÍLIA  QTDE/ Total  

1 feijão (ha) 0,1 40 

2 milho (ha) 0,1 40 

3 arroz (ha) 0,1 40 

4 batata-doce (ha) 0,01 4 

5 mandioca (ha) 0,01 4 

6 banana (ha) 10 mudas 1,2 

7 laranja (ha) 3 mudas 2,16 

8 poncã (ha) 3 mudas 1,8 

9 mexerica (ha) 3 mudas 1,8 

10 manga (ha) 2 mudas 11,52 

11 ameixa (ha) 3 mudas 2,88 

12 pêssego (ha) 3 mudas 2,88 

13 maçã (ha) 3 mudas 4,2 

14 mamão (ha) 4 mudas 1 

15 jabuticaba (ha) 2 mudas 2,8 

16 caqui (ha) 3 mudas 3,6 

17 uva (ha)(1 pessoa) 20 mudas 0,012 

18 guabiroba (ha) 2 mudas 2 
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19 palmito pupunha (ha) 100 mudas 8 

20 palmito pupunha (ha) coletivo 2,42 

21 hortaliças para conserva (ha) coletivo 2,42 

   178,692 

 

T.I. APUCARANINHA - CUSTOS DA PRODUÇÃO VEGETAL - 2º ANO 

ITEM CULTURA QTDE/FAMÍLIA  QTDE/ total  

1 feijão (ha) 0,1 40 

2 milho (ha) 0,1 40 

3 arroz (ha) 0,1 40 

4 batata-doce (ha) 0,01 4 

5 mandioca (ha) 0,01 4 

6 palmito pupunha (ha) coletivo 2,42 

7 hortaliças para conserva (ha) coletivo 2,42 

    

 

T.I. APUCARANINHA - CUSTOS DA PRODUÇÃO VEGETAL - 3º ANO 

ITEM CULTURA QTDE/FAMÍLIA  QTDE/ total  

1 feijão (ha) 0,1 40 

2 milho (ha) 0,1 40 

3 arroz (ha) 0,1 40 

4 batata-doce (ha) 0,01 4 
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5 mandioca (ha) 0,01 4 

6 palmito pupunha (ha) coletivo 2,42 

7 hortaliças para conserva (ha) coletivo 2,42 

    

 

 

T.I. APUCARANINHA - CUSTOS DA PRODUÇÃO VEGETAL - 4º ANO 

ITEM CULTURA QTDE/FAMÍLIA  QTDE/ total  

1 feijão (ha) 0,1 40 

2 milho (ha) 0,1 40 

3 arroz (ha) 0,1 40 

4 batata-doce (ha) 0,01 4 

5 mandioca (ha) 0,01 4 

6 palmito pupunha (ha) coletivo 2,42 

7 hortaliças para conserva (ha) coletivo 2,42 

    

T.I. APUCARANINHA - CUSTOS DA PRODUÇÃO VEGETAL - 5º ANO 

ITEM CULTURA QTDE/FAMÍLIA  QTDE/ total  

1 feijão (ha) 0,1 40 

2 milho (ha) 0,1 40 

3 arroz (ha) 0,1 40 

4 batata-doce (ha) 0,01 4 



 

24 DE MAIO DE 2012 

 

164

5 mandioca (ha) 0,01 4 

6 palmito pupunha (ha) coletivo 2,42 

7 hortaliças para conserva (ha) coletivo 2,42 

    

   

 

PRODUÇÃO ANIMAL     

T.I. APUCARANINHA - AQUISIÇÃO DE ANIMAIS - 1º ANO  

ITEM ESPÉCIE Nº DE FAMÍLIAS   QTDE TOTAL 

1 bezerra Nelore coletivo  5 

2 bezerro Nelore coletivo  1 

3 bezerra Holandesa coletivo  2 

4 bezerro Holandês coletivo  1 

5 peixe tilápia (ha) coletivo  0,5 

6 Apicultura (colméias) coletivo  100 

     

T.I. APUCARANINHA - AQUISIÇÃO DE ANIMAIS - 2º ANO  

ITEM ESPÉCIE Nº DE FAMÍLIAS   QTDE TOTAL 

1 bezerra Nelore coletivo  5 

2 bezerro Nelore coletivo  0 

3 bezerra Holandesa coletivo  2 

4 bezerro Holandês coletivo  0 
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5 peixe tilápia (ha) coletivo  0,5 

6 Apicultura (colméias) coletivo  100 

 

 

 

 

   

INSUMOS PARA PISCICULTURA  

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTDE 

      

1 juvenis de tilápia (o milheiro)  12 

2 ração (saco de 25 kg)  336 

Apoio por 2 anos 

 

 

 

 

INSUMOS PARA BOVINOS – 5 ANOS 

1° ANO    

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTDE 

      

1 vacina para aftosa (dose) 16 
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2 vacina para carbúnculo sint.(dose) 16 

3 vermífugo (frasco de 50ml) 1 

4 sal comum (saco de 20 kg) 8 

5 fosfato reativo (toneladas) 3,3 

  

2° ANO    

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTDE 

1 vacina para aftosa (dose) 30 

2 vacina para carbúnculo sint.(dose) 14 

3 vermífugo (frasco de 50ml) 2 

4 sal comum (saco de 20 kg) 14 

  

3° ANO    

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTDE 

1 vacina para aftosa (dose) 38 

2 vacina para carbúnculo sint.(dose) 8 

3 vermífugo (frasco de 50ml) 2 

4 sal comum (saco de 20 kg) 18 

  

4° ANO    

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTDE 

1 vacina para aftosa (dose) 46 
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2 vacina para carbúnculo sint.(dose) 8 

3 vermífugo (frasco de 50ml) 2 

4 sal comum (saco de 20 kg) 21 

5 fosfato reativo (toneladas) 3,3 

6 iodo (lt) 5 

 

 

5° ANO    

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTDE 

1 vacina para aftosa (dose) 102 

2 vacina para carbúnculo sint.(dose) 56 

3 vermífugo (frasco de 50ml) 4 

4 sal comum (saco de 20 kg) 47 

5 iodo (lt) 5 

 

T.I. APUCARANINHA - MATERIAL PARA APICULTURA  

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTDE 

1 Fumigador 3 

2 Macacão 9 

3 Colmeia 200 

4 Melgueira 400 

5 cera alveolada (kg) 20 
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6 cata pólen 200 

 

 

7.3.4. T.I. BARÃO DE ANTONINA 

 

T.I. BARÃO DE ANTONINA - LISTA DE MATERIAL PARA O PROJETO AGRÍCOLA 

ITEM QTDE DISCRIMINAÇÃO 

1 5 abafador ruído para tratorista: 5 unidades em 5 anos 

2 X 

análise química completa do solo – quantidade condicionada ao diagnóstico 

agronômico 

3 1 arado de aiveca 4 discos 

4 1 arame farpado e palanques para cerca (09 alqueires de pasto) 

5 5 avental para manipulação de peças engraxadas e lubrificadas 5 unid. 5 anos 

6 1 barracão de armazenagem e produção: 6m x 10m (m²) - Cedro 

7 1 barracão de armazenagem e produção: 6m x 10m (m²) – Sede 

8 1 batedeira de cereais 

9 1 carreta de madeira 4 rodas para cereais 

10 1 carreta-tanque 6000 litros 

11 1 construção de viveiro para piscicultura (5000 m²) 

12 1 Cultivador 

13 1 curral (coletivo) 

14 1 energia trifásica 

15 1 engraxadeira manual 
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16 1 equipamentos para montaria 

17 1  estrebaria 15 m²  

18 1 garagem agrícola 20 x 10m 

19 1 grade niveladora 32 discos mecânico 

20  1 instalação elétrica nos barracões 

21 1 insumos para bovinocultura (IA+IB+IC+ID+IE) 

22 1 lâmina traseira 

23 20 

luvas para manipulação de combustíveis e medicamentos de animais 20 

pares 

24 1 manutenção do trator 85 cv (5 anos) 

25 1 máquina de arroz 

26 1 máscara descartável para manipulação de fertilizantes 1 cx c/ 50 unid. 

27 5 óculos para tratorista: 5 unidades 

28 2 pneu dianteiro para Ford 6610; 900-16; 12 lonas 

29 2 pneu traseiro para Ford 6610; 16.9-30; 12 lonas 

30 2 pneus dianteiros para MF 275; 750-16; 12 lonas 

31 2 pneus dianteiros para MF 4292; 14.9-24; 12 lonas 

32 2 pneus traseiros para MF 275 fino; 18.4-30; 12 lonas 

33 2 pneus traseiros para MF 4292; 18.4-34; 12 lonas 

34 1 projetos das construções rurais 

35 1 pulverizador barras 600 lt.  

36 1  secador de grãos à lenha  



 

24 DE MAIO DE 2012 

 

170

37 1 tambor de ferro 200 lt para preparo de calda sulfocálcica 

38 1 tanque plástico de 1000 lt usado para preparo de biofertilizante 

39 1 trator John Deere 100cv 4 x 4 0 Km 

40 1 triturador de cereais com ciclone e martelo 

 

 

T.I. BARÃO DE ANTONINA – CORRETIVO 

ITEM QTDE DISCRIMINAÇÃO 

      

1 X 

calcário calcítico ou dolomítico ou gesso agrícola – quantidade 

condicionada ao diagnóstico agronômico 

   

 

 

PLANTIO DE ESPÉCIES PARA FORNECIMENTO DE MADEIRA 

ITEM CULTURA ÁREA TOTAL (ha)  ÁREA TOTAL (alq.)  

1 eucalipto  2,42 1 

ESPAÇAMENTO: 3x2m   

 

 

T.I. BARÃO DE ANTONINA - PRODUÇÃO VEGETAL - 1º ANO DE IMPLANTAÇÃO  

ITEM CULTURA ÁREA ÁREA/  ÁREA  

    (ha) FAMÍLIA (alq)  TOTAL (alq)  
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1 feijão  29,04 0,1000 12,00 

2 milho  29,04 0,1000 12,00 

3 milho pururuca  1,21 0,0 0,5 

4 vassoura 12,1 0,0 5 

5 melancia  1,5 0,0052 0,6198 

6 batata-doce 1,5 0,0052 0,6198 

7 mandioca  1,5 0,0052 0,6198 

8 abóbora  1,5 0,0052 0,6198 

9 cará 1,5 0,0052 0,6198 

10 horta caseira  1,5 0,0052 0,6198 

11 banana 0,072 0,0002 0,0298 

12 manga 1,728 0,0060 0,7140 

13 laranja 0,432 0,0015 0,1785 

14 mexerica 0,36 0,0012 0,1488 

15 poncan 0,36 0,0012 0,1488 

16 côco 0,675 0,0023 0,2789 

17 maçã 0,216 0,0007 0,0893 

18 abacate 1,728 0,0060 0,7140 

19 amora-preta 0,036 0,0001 0,0149 

20 jaboticaba 0,42 0,0014 0,1736 

21 banana 0,03 0,0 0,0124 

22 manga 1,08 0,0 0,4463 
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23 laranja 0,18 0,0 0,0744 

24 mexirica 0,15 0,0 0,0620 

25 poncan 0,15 0,0 0,0620 

26 côco 0,5625 0,0 0,2324 

27 maçã 0,09 0,0 0,0372 

28 abacate 1,08 0,0 0,4463 

29 amora -preta 0,015 0,0 0,0062 

30 jaboticaba 0,035 0,0 0,0145 

31 arroz  12,1 0,0 5 

32 ervas medicinais 0,05 0,0 0,02 

33 capim napier 3,63 0,0 1,5 

    43,6 

T.I. BARÃO DE ANTONINA - PRODUÇÃO VEGETAL - 2º ANO DE IMPLANTAÇÃO 

ITEM CULTURA ÁREA ÁREA/  ÁREA  

    (ha) FAMÍLIA (alq) 

TOTAL 

(alq) 

1 feijão  29,04 0,1000 12,00 

2 milho  29,04 0,1000 12,00 

3 milho pururuca  1,21 0,0 0,5 

4 vassoura 12,1 0,0 5 

5 melancia  1,5 0,0052 0,6198 

6 batata-doce 1,5 0,0052 0,6198 

7 mandioca  1,5 0,0052 0,6198 
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8 abóbora  1,5 0,0052 0,6198 

9 cará 1,5 0,0052 0,6198 

10 horta caseira  1,5 0,0052 0,6198 

11 arroz kg 12,1 0,0 5 

12 ervas medicinais 0,05 0,0 0,02 

 

 

PRODUÇÃO VEGETAL - 3° ANO  

ITEM CULTURA ÁREA ÁREA/  ÁREA  

    (ha) FAMÍLIA (alq)  TOTAL (alq)  

1 feijão  29,04 0,1000 12,00 

2 milho  29,04 0,1000 12,00 

3 milho pururuca  1,21 0,0 0,5 

4 Vassoura 12,1 0,0 5 

5 melancia  1,5 0,0052 0,6198 

6 batata-doce 1,5 0,0052 0,6198 

7 mandioca  1,5 0,0052 0,6198 

8 abóbora  1,5 0,0052 0,6198 

9 Cará 1,5 0,0052 0,6198 

10 horta caseira  1,5 0,0052 0,6198 

11 arroz kg 12,1 0,0 5 

12 ervas medicinais 0,05 0,0 0,02 
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PRODUÇÃO VEGETAL - 4° A NO 

ITEM CULTURA ÁREA ÁREA/  ÁREA  

    (ha) FAMÍLIA (alq)  TOTAL (alq)  

1 feijão  29,04 0,1000 12,00 

2 milho  29,04 0,1000 12,00 

3 milho pururuca  1,21 0,0 0,5 

4 Vassoura 12,1 0,0 5 

5 melancia  1,5 0,0052 0,6198 

6 batata-doce 1,5 0,0052 0,6198 

7 mandioca  1,5 0,0052 0,6198 

8 abóbora  1,5 0,0052 0,6198 

9 Cará 1,5 0,0052 0,6198 

10 horta caseira  1,5 0,0052 0,6198 

11 arroz kg 12,1 0,0 5 

12 ervas medicinais 0,05 0,0 0,02 
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PRODUÇÃO VEGETAL - 5° ANO  

ITEM CULTURA ÁREA ÁREA/  ÁREA  

    (ha) FAMÍLIA (alq)  TOTAL (alq)  

1 feijão  29,04 0,1000 12,00 

2 milho  29,04 0,1000 12,00 

3 milho pururuca  1,21 0,0 0,5 

4 Vassoura 12,1 0,0 5 

5 melancia  1,5 0,0052 0,6198 

6 batata-doce 1,5 0,0052 0,6198 

7 mandioca  1,5 0,0052 0,6198 

8 abóbora  1,5 0,0052 0,6198 

9 Cará 1,5 0,0052 0,6198 

10 horta caseira  1,5 0,0052 0,6198 

11 arroz kg 12,1 0,0 5 

12 ervas medicinais 0,05 0,0 0,02 

     

    

T.I. BARÃO DE ANTONINA - PRODUÇÃO ANIMAL  - AQUISIÇÃO DE ANIMAIS - 1º ANO 

ITEM ESPÉCIE № FAMÍLIAS QTDE/ QTDE  

      FAMÍLIA  TOTAL 

1 bezerra Girolanda  8 1 8 

2 bezerro Girolando 8 1 8 
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3 bezerra Holandesa APRI   5 

4 bezerro Holandês APRI   1 

5 peixes (ha lâmina d'água) 10 grupos 0,1 0,5 

6 eqüinos Quarto Milha Coletivo   4 

    

 

 

T.I. BARÃO DE ANTONINA - PRODUÇÃO ANIMAL - AQUISIÇÃ O DE ANIMAIS - 2º ANO 

ITEM ESPÉCIE № FAMÍLIAS QTDE/ QTDE  

      FAMÍLIA  TOTAL 

1 peixes (ha lâmina d'água) 10 grupos 0,1 0,5 

    

    

INSUMOS PARA PISCICULTURA – 2 ANOS 

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTDE 

1 juvenis de tilápia (o milheiro) 12 

2 ração (saco de 25 kg) 336 

   

INSUMOS PARA BOVINOS – 5 ANOS 

 1º ANO  

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTDE 

1 vacina para aftosa (dose) 44 
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2 vacina para carbúnculo sint.(dose) 44 

3 vermífugo (frasco de 50ml) 2 

4 sal comum (saco de 20 kg) 20 

5 fosfato reativo (toneladas) 3 

  

 2º ANO  

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTDE 

1 vacina para aftosa (dose) 44 

2 vacina para carbúnculo sint.(dose) 0 

3 vermífugo (frasco de 50ml) 2 

4 sal comum (saco de 20 kg) 20 

  

 

 

 

 3º ANO  

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTDE 

1 vacina para aftosa (dose) 44 

2 vacina para carbúnculo sint.(dose) 0 

3 vermífugo (frasco de 50ml) 2 

4 sal comum (saco de 20 kg) 20 
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 4º ANO  

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTDE 

1 vacina para aftosa (dose) 44 

2 vacina para carbúnculo sint.(dose) 0 

3 vermífugo (frasco de 50ml) 2 

4 sal comum (saco de 20 kg) 20 

5 fosfato reativo (toneladas) 3 

6 iodo (lt) 5 

  

 5º ANO  

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTDE 

1 vacina para aftosa (dose) 70 

2 vacina para carbúnculo sint.(dose) 26 

3 vermífugo (frasco de 50ml) 3 

4 sal comum (saco de 20 kg) 32 

5 iodo (lt) 5 

 

 

7.3.5. T.I. SÃO JERÔNIMO  

T.I. SÃO JERÔNIMO - MATERIAL PARA AGRICULTURA – GUARANI  

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTDE 

1 
análise química completa do solo – quantidade 

X 
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condicionada ao diagnóstico agronômico 

2 batedeira de cereais 1 

3 carreta de madeira 2 rodas para cereais 1 

4 

construção de viveiro de peixe (10.000m²) 

coletivo 77 famílias 1 

5 galpão de insumos e produção 6 x 10m (m²) 1 

6 garagem de máquinas 20x10m (m²) 1 

7 grade aradora 14 discos com comando hidráulico 1 

8 Grade niveladora 32 discos 1 

9 manutenção do trator 85 cv (5 anos) 1 

10 máquina de arroz 1 

11 óleo diesel para 5 anos (12000 lt) 1 

12 plantadeira de plantio direto 7 linhas 1 

13 projetos das construções rurais 1 

14 pulverizador barras 14m 600 lt.  1 

15 secador de grãos à lenha 1 

16 trator 85 cv  1 

17 

hora/máquina para destoca de áreas da aldeia (2 

áreas) 300 

18 triturador de cereais com ciclone e martelo 1 

19 abafador ruído para tratorista - 5 anos (EPI) 5 

20 

máscara descartável para manipulação de 

fertilizantes - cx 50 unid. (EPI) 1 
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21 

avental para manipulação de peças (unid.) 5 

anos (EPI) 5 

22 

luvas para manipulação de combustíveis e 

medicamentos (pares) EPI 20 

23 óculos para tratorista: (unidades) EPI 5 

24 

tambor de ferro 200 lt para preparo de calda 

sulfocálcica 1 

25 

tanque plástico de 1000 lt usado para preparo de 

biofertilizante 1 

 

 

 

TI SÃO JERÔNIMO – CONDICIONANTE PARA O PRGRAMA 

AQUISIÇÃO DE 40 ALQUEIRES DE ÁREA AGRICULTÁVEL PRÓXIMA OU 

CONTIGUA  À TERRA INDÍGENA. 

 

T.I. SÃO JERÔNIMO - DETALHAMENTO DA FRUTICULTURA FA MILIAR  

GUARANI 1º ANO  

 

ITEM CULTURA VAR. QTDE. ÁREA (alq)  ÁREA (ha)  

1 abacate  Margarida 6 0,0357 0,0864 

2 caqui    Café 12 0,01736 0,042 

3 caqui    Chocolate 12 0,01736 0,042 

4 Carambola   4 0,00248 0,006 
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5 coco Anão 450 1,04597 2,53125 

6 Figo   12 0,00744 0,018 

7 Jaboticaba   20 0,02893 0,07 

8 Laranja Pêra 4100 3,04959 7,38 

9 Limão Tahiti 655 0,54132 1,31 

10 Poncan   4500 2,78926 6,75 

11 tangerina   50 0,03099 0,075 

 

 

 

                 

PRODUÇÃO VEGETAL - 1° ANO  

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTDE  

1 batata-inglesa (ha) 0,05 

2 feijão (ha) 7,02 

3 milho (ha) 8,47 

4 batata-doce (ha) 0,61 

5 mandioca (ha) 6,25 

6 abóbora (ha) 0,30 

7 pepino (ha) 0,05 

8 café (ha) 14,69 

9 pomar (ha) 18,31 

10 arroz (ha) 2,42 

11 horta caseira (ha) 0,23 
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12 capim napier (ha) 4,84 

13 feijão coletivo (ha) 2,42 

   

PRODUÇÃO VEGETAL - 2° ANO  

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTDE  

1 batata-inglesa (ha) 0,05 

2 feijão (ha) 7,02 

3 milho (ha) 8,47 

4 batata-doce (ha) 0,61 

5 mandioca (ha) 6,25 

6 abóbora (ha) 0,30 

7 pepino (ha) 0,05 

8 arroz (ha) 2,42 

9 horta caseira (ha) 0,23 

10 feijão coletivo (ha) 2,42 

   

PRODUÇÃO VEGETAL - 3° ANO  

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTDE  

1 batata-inglesa (ha) 0,05 

2 feijão (ha) 7,02 

3 milho (ha) 8,47 

4 batata-doce (ha) 0,61 

5 mandioca (ha) 6,25 
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6 abóbora (ha) 0,30 

7 pepino (ha) 0,05 

8 arroz (ha) 2,42 

9 horta caseira (ha) 0,23 

10 feijão coletivo (ha) 2,42 

   

PRODUÇÃO VEGETAL - 4° ANO  

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTDE  

1 batata-inglesa (ha) 0,05 

2 feijão (ha) 7,02 

3 milho (ha) 8,47 

4 batata-doce (ha) 0,61 

5 mandioca (ha) 6,25 

6 abóbora (ha) 0,30 

7 pepino (ha) 0,05 

8 arroz (ha) 2,42 

9 horta caseira (ha) 0,23 

10 feijão coletivo (ha) 2,42 

 

 

  

PRODUÇÃO VEGETAL - 5° ANO  

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTDE  

1 batata-inglesa (ha) 0,05 
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2 feijão (ha) 7,02 

3 milho (ha) 8,47 

4 batata-doce (ha) 0,61 

5 mandioca (ha) 6,25 

6 abóbora (ha) 0,30 

7 pepino (ha) 0,05 

8 arroz (ha) 2,42 

9 horta caseira (ha) 0,23 

10 feijão coletivo (ha) 2,42 

 

PLANTIO DE ESPÉCIE VEGETAL PARA MADEIRA  

CULTURA ÁREA TOTAL  ÁREA TOTAL  

  (ha) (alqueire)  

Eucalipto 2,42 1 

   

PRODUÇÃO ANIMAL 

GUARANI – ANO (2 ANOS) 

ITEM ESPÉCIE Nº de famílias  QTDE total  

1 piscicultura (coletiva) em ha 77 10.000m² 
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PRODUÇÃO ANIMAL – PISCICULTURA 

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTDE 

1 juvenis de tilápia (o milheiro) 24 

2 ração (saco de 25 kg) 672 

 Duração: 2 anos  

   

  

T.I. SÃO JERÔNIMO - MATERIAL PARA AGRICULTURA  - KAINGANG  

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTDE 

1 

análise química completa do solo – quantidade condicionada 

ao diagnóstico agronômico X 

2 batedeira de cereais 1 

3 carreta de madeira 2 rodas para cereais 1 

4 construção de viveiro de peixe (5000 m²) coletivo 38 famílias 1 

5 galpão de insumos e produção 6 x 10m (m²) 1 

6 garagem de máquinas 20x10m (m²) 1 

7 grade aradora 14 discos 1 

8 grade niveladora 32 discos 1 

9 jogo de pneus novos para o trator Valmet 88 1 

10 lâmina traseira para trator Valmet 88 1 

11 manutenção do trator 85 cv (5 anos) 1 

12 máquina de arroz 1 

13 óleo diesel para 5 anos (12000 lt) 1 
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14 plantadeira de plantio direto 7 linhas 1 

15 projetos das construções rurais 1 

16 pulverizador barras 14m 600 lt. 1 

17 trator 85 cv  1 

18 triturador de cereais com ciclone e martelo 1 

19 abafador ruído para tratorista - 5 anos (EPI) 5 

20 

máscara descartável para manipulação de fertilizantes - cx 50 

unid. (EPI) 1 

21 avental para manipulação de peças (unid.) 5 anos (EPI) 5 

22 

luvas para manipulação de combustíveis e medicamentos 

(pares) EPI 20 

23 óculos para tratorista: (unidades) EPI 5 

24 tambor de ferro 200 lt para preparo de calda sulfocálcica 1 

25 

tanque plástico de 1000 lt usado para preparo de 

biofertilizante 1 

 

   

T.I. SÃO JERÔNIMO - CORRETIVO - ÁREA DAS DUAS ETNIAS  

ITEM QTDE DISCRIMINAÇÃO 

1 X 

calcário calcítico ou dolomítico ou gesso agrícola – 

quantidade condicionada ao diagnóstico agronômico 

 

T.I. SÃO JERÔNIMO – KAINGANG – FRUTICULTURA FAMILIAR – 

IMPLANTAÇÃO NO 1° ANO 
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ITEM CULTURA 

№ 

FAMÍLIAS 

ÁREA TOTAL (alq)  

TOTAL (ha) 

1 figo 2 0,0024 0,005808 

2 banana 2 0,005 0,0121 

3 laranja 6 0,0223 0,053966 

4 mexirica 3 0,0093 0,022506 

5 poncan 4 0,0124 0,030008 

6 côco 2 0,0092 0,022264 

7 noz pecan 1 0,08 0,1936 

8 

caqui 

chocolate 2 0,0058 0,014036 

9 abacate 2 0,024 0,05808 

10 carambola 2 0,0058 0,014036 

11 jaboticaba 2 0,0058 0,014036 

12 manga 4 0,09521 0,2304082 

 

 

 

PRODUÇÃO VEGETAL - 1° ANO  

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTDE  

1 vagem (ha) 0,005 

2 feijão (ha) 7,502 

3 milho (ha) 7,502 
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4 morango (ha) 0,097 

5 mandioca (ha) 1,815 

6 pimentão (ha) 0,005 

7 pepino (ha) 0,048 

8 café (ha) 3,221 

9 pomar (ha) 0,670 

10 horta caseira (ha) 0,019 

11 arroz (ha) 5,082 

12 tomate (ha) 0,097 

13 feijão coletivo (ha) 2,420 

 

PRODUÇÃO VEGETAL - 2° ANO  

 

ITEM 

 

DISCRIMINAÇÃO 

 

QTDE  

1 vagem (ha) 0,005 

2 feijão (ha) 7,502 

3 milho (ha) 7,502 

4 morango (ha) 0,097 

5 mandioca (ha) 1,815 

6 pimentão (ha) 0,005 

7 pepino (ha) 0,048 

8 horta caseira (ha) 0,019 

9 arroz (ha) 5,082 
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10 tomate (ha) 0,097 

11 feijão coletivo (ha) 2,420 

 

 

 

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTDE  

1 vagem (ha) 0,005 

2 feijão (ha) 7,502 

3 milho (ha) 7,502 

4 morango (ha) 0,097 

5 mandioca (ha) 1,815 

6 pimentão (ha) 0,005 

7 pepino (ha) 0,048 

8 horta caseira (ha) 0,019 

9 arroz (ha) 5,082 

10 tomate (ha) 0,097 

11 feijão coletivo (ha) 2,420 

   

PRODUÇÃO VEGETAL - 4° ANO  

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTDE  

1 vagem (ha) 0,005 

2 feijão (ha) 7,502 
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3 milho (ha) 7,502 

4 morango (ha) 0,097 

5 mandioca (ha) 1,815 

6 pimentão (ha) 0,005 

7 pepino (ha) 0,048 

8 horta caseira (ha) 0,019 

9 arroz (ha) 5,082 

10 tomate (ha) 0,097 

11 feijão coletivo (ha) 2,420 

   

PRODUÇÃO VEGETAL - 5° ANO  

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTDE  

1 vagem (ha) 0,005 

2 feijão (ha) 7,502 

3 milho (ha) 7,502 

4 morango (ha) 0,097 

5 mandioca (ha) 1,815 

6 pimentão (ha) 0,005 

7 pepino (ha) 0,048 

8 horta caseira (ha) 0,019 

9 arroz (ha) 5,082 

10 tomate (ha) 0,097 

11 feijão coletivo (ha) 2,420 
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CULTURA ÁREA TOTAL  

  (ha) 

Eucalipto 2,42 

 

 

PRODUÇÃO ANIMAL – PISCICULTURA COLETIVA – KAINGANG (2 ANOS) 

ITEM ESPÉCIE QTDE  

    TOTAL 

1 piscicultura (coletiva)  há 0,5 

 

INSUMOS PARA PISCICULTURA  

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTDE 

1 juvenis de tilápia (o milheiro) 12 

2 ração (saco de 25 kg) 336 

 Duração: 2 anos  

 

7.2.6. T.I. LARANJINHA 

 

 

 

7.2.7. T.I. POSTO VELHO 

T.I. POSTO VELHO - LISTA DE MATERIAL PARA O PROJETO AGRÍCOLA  

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTDE 
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1 abafador ruído para tratorista - 5 anos (EPI) 5 

2 

análise química completa do solo (nº a ser definido após 

análise agronômica) x 

3 arame farpado e palanques para cerca 1 

4 avental para manipulação de peças (unid.) 5 anos (EPI) 5 

5 barracão de armazenagem e insumos: 4m x 5m (20m²) 1 

6 batedeira de cereais 1 

7 cabo de aço (m) incluso 4 clips e 2 ganchos 10 

8 carreta de madeira 4 rodas para cereais 1 

9 carrinho de mão 3 

10 cavadeira de 1 corte 3 

11 cavadeira de 2 cortes 3 

12 construção de viveiro para piscicultura (1000 m²) 1 

13 Cultivador 1 

14 engraxadeira manual 1 

15 Enxadão 3 

16 Enxadas 30 

17 estufa tipo capela para morango 6x30m (180 m²) 1 

18 Foices 30 

19  galinheiro 40 m² + alambrado  1 

20 garagem agrícola 20 x 10m (200 m²) 1  

21 grade niveladora 36 discos 1 

22 grade rome 14 discos 1 
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23 instalação elétrica nos barracões 1 

24 lavador lava-jato 1 

25 

luvas para manipulação de combustíveis e medicamentos 

(pares) EPI 20 

26 manutenção do trator 85 cv (5 anos) 5 

27 

máscara descartável para manipulação de fertilizantes - cx 

50 unid. (EPI) 1 

28 milho para frangos em 2 anos (saca de 60 kg)  28 

29 milho para suínos em 2 anos (saca de 60 kg)  132 

30 morça Nº 8 1 

31 óculos para tratorista: (unidades) EPI 5 

32 packing-house 3x6m (18 m²) 1 

33 pinos para engate 6 

34 plantadeira de plantio direto 7 linhas 1 

35  pocilga (24 m²)  1 

36 projetos das construções rurais 1 

37 pulverizador barras 14m, 600 lt. 1 

38  secador de grãos à lenha  1 

39 tambor de ferro 200 lt para preparo de calda sulfocálcica 1 

40 

tanque plástico de 1000 lt usado para preparo de 

biofertilizante 1 

41 trator 85 cv 4 x 4 Massey Ferguson 1 

42 F400 com carroceria graneleira alta 1 

43 triturador de cereais com ciclone e martelo 1 
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CONDICIONANTE PARA O PROGRAMA 

ITEM QTDE DISCRIMINAÇÃO 

1 12 terra para cultivo (alqueires) 

   

T.I. POSTO VELHO – CORRETIVO 

ITEM QTDE DISCRIMINAÇÃO 

1 x 

calcário calcítico ou dolomítico ou gesso agrícola – 

quantidade condicionada ao diagnóstico agronômico 

 

 

 

PRODUÇÃO VEGETAL - 1° ANO 

ITEM CULTURA QTDE/FAMÍLIA  QTDE 

      TOTAL (ha)  

1 laranja 3 0,216 

2 poncã 3 0,18 

3 mexerica 3 0,18 

4 limão 3 0,24 

5 ameixa 3 0,288 

6 pêssego 3 0,288 

7 maçã 3 0,42 

8 manga 2 1,152 
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9 banana 10 0,12 

10 morango coletivo 0,036 

11 batata-doce coletivo 0,05 

12 cará coletivo 0,05 

13 abóbora canhão coletivo 0,05 

14 mandioca coletivo 1 

15 palmito pupunha coletivo 1,21 

16 urucum coletivo 0,5 

17 arroz coletivo 2,42 

18 feijão coletivo 2,42 

19 milho coletivo 2,42 

   13,24 

PRODUÇÃO VEGETAL - 2° ANO 

ITEM 

  

CULTURA 

  

QTDE/FAMÍLIA  

  

QTDE/ total  

1 morango coletivo 0,036 

2 batata-doce coletivo 0,05 

3 cará coletivo 0,05 

4 abóbora canhão coletivo 0,05 

5 mandioca coletivo 1 

6 palmito pupunha coletivo 1,21 

7 urucum coletivo 0,5 
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8 arroz coletivo 2,42 

9 feijão coletivo 2,42 

10 milho coletivo 2,42 

   10,156 

 

PRODUÇÃO VEGETAL - 3° ANO 

ITEM CULTURA QTDE/FAMÍLIA  QTDE 

      TOTAL (ha)  

1 morango coletivo 0,036 

2 batata-doce coletivo 0,05 

3 cará coletivo 0,05 

4 abóbora canhão coletivo 0,05 

5 mandioca coletivo 1 

6 arroz coletivo 2,42 

7 feijão coletivo 2,42 

8 milho coletivo 2,42 

   8,446 

 

 

 

 

PRODUÇÃO VEGETAL - 4° ANO 



 

24 DE MAIO DE 2012 

 

197

ITEM CULTURA QTDE/FAMÍLIA  QTDE 

      TOTAL (ha) 

1 morango coletivo 0,036 

2 batata-doce coletivo 0,05 

3 cará coletivo 0,05 

4 abóbora canhão coletivo 0,05 

5 mandioca coletivo 1 

6 arroz coletivo 2,42 

7 feijão coletivo 2,42 

8 milho coletivo 2,42 

   8,446 

PRODUÇÃO VEGETAL - 5° ANO 

ITEM CULTURA QTDE/FAMÍLIA  QTDE 

      TOTAL (ha)  

1 morango coletivo 0,036 

2 batata-doce coletivo 0,05 

3 cará coletivo 0,05 

4 abóbora canhão coletivo 0,05 

5 mandioca coletivo 1 

6 arroz coletivo 2,42 

7 feijão coletivo 2,42 

8 milho coletivo 2,42 
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   8,446 

 

PLANTIO DE ESPÉCIE VEGETAL PARA MADEIRA  

ITEM CULTURA ÁREA TOTAL  ÁREA TOTAL  

    (ha) (alqueire)  

1 eucalipto 2,42 1 

ESPAÇAMENTO: 3x2m   

 

PRODUÇÃO ANIMAL - 1° ANO 

ITEM ESPÉCIE QTDE TOTAL 

1 Leitoa 10 

2 Leitão 1 

3 peixe tilápia (ha) 0,1 

4 aves corte 200 

Obs: no custo de aquisição de tilápia,está 

 incluso o custo com ração.  

 

PRODUÇÃO ANIMAL - 2° ANO  

ITEM ESPÉCIE QTDE TOTAL 

1 Leitoa 10 

2 Leitão 1 

3 peixe tilápia (ha) 0,1 
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4 aves corte 200 

 

PRODUÇÃO ANIMAL - 3° ANO   

ITEM ESPÉCIE QTDE TOTAL 

1 aves corte 200 

 

PRODUÇÃO ANIMAL - 4° ANO    

ITEM ESPÉCIE QTDE TOTAL 

1 aves corte 200 

   

PRODUÇÃO ANIMAL - 5° ANO  

ITEM ESPÉCIE QTDE TOTAL 

1 aves corte 200 

   

 

INSUMOS PISCICULTURA – 2 ANOS 

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTDE 

      

1 juvenis de tilápia (o milheiro) 2,5 

2 ração (saco de 25 kg) 70 

   

   

7.2.8. T.I. PINHALZINHO 
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T.I. PINHALZINHO - MATERIAL - MÁQUINAS, IMPLEMENTOS, INSTALAÇÕES E 

SERVIÇOS 

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTDE 

1 abafador ruído para tratorista - 5 anos (EPI) 5 

2 

análise química completa do solo (nº de análises condicionado ao diagnóstico 

agronômico) x 

3 arado de 3 discos 1 

4 avental para manipulação de peças (unid.) 5 anos (EPI) 5 

5 barracão de armazenagem e produção: 6m x 10m (m²) 1 

6 batedeira de cereais 1 

7 cabo de aço (m) incluso 4 clips e 2 ganchos 10 

8 capril Área Cinzas; 27 animais 8 

9 capril Área Sede; 9 animais 16 

10 carreta 2 rodas 1 

11 carrinho de mão 3 

12 cavadeira de 1 corte 3 

13 cavadeira de 2 cortes 3 

14 construção de viveiro para peixes (3.000 m²) 1 

15 curral  1 

16 energia trifásica 1 

17 engraxadeira manual 1 

18 Enxadão 3 

19 Enxadas 12 
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20 equipamentos para montaria 1 

21 Foices 12 

22 galinheiro para aves de corte (300/lote) 38m² 1 

23 galinheiro para postura (50 m²) 1 

24 garagem agrícola 20x10 m (200 m²) 1 

25 grade niveladora 36 discos mecânica 1 

26 grade rome 14 discos  1 

27 instalação elétrica nos barracões 1 

28 insumos para bovinocultura (IS+IM+IC) 1 

29 lavador lava-jato 1 

30 luvas para manipulação de combustíveis e medicamentos (pares) EPI 20 

31 manutenção do trator 85 cv (5 anos) 1 

32 máscara descartável para manipulação de fertilizantes - cx 50 unid. (EPI) 1 

33 milho para frangos no 1º ano (saca de 60 kg)  54 

34 milho para suínos no 1º ano (saca de 60 kg)  93 

35 óculos para tratorista: (unidades) EPI 5 

36 pinos para engate 6 

37 plantadeira de plantio direto 7 linhas 1 

38 pocilga Área Cinzas; 9 animais 9 

39 pocilga Área Meio; 8 animais 8 

40 pocilga Área Sede; 26 animais 30 

41 projetos de construções rurais 1 
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42 pulverizador barras 600 lt. 1 

43 secador de grãos à lenha 1 

44 tambor de ferro 200 lt para preparo de calda sulfocálcica 1 

45 tanque de combustível aéreo horizontal 3000 lt (frete incluso) 1 

46 tanque plástico de 1000 lt usado para preparo de biofertilizante 1 

47 trator 85cv 4 x 4 1 

48 triturador de cereais e forragem 110 V 1 

 

 

T.I. PINHALZINHO – CORRETIVO 

ITEM QTDE DISCRIMINAÇÃO 

1 x 

calcário calcítico ou dolomítico ou gesso agrícola (nº em toneladas a ser definido 

após análise agrônomica das áreas) 

   

 

 2º ANO   

ITEM CULTURA № FAMÍLIAS ÁREA alq.  

1 arroz 18 1,8595 

2 feijão 22 2,27273 

3 milho 18 1,8595 

4 batata-doce 1 0,02066 

5 mandioca 4 0,08264 

6 abóbora 14 0,28926 
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7 horta caseira 2 0,04132 

   6,42562 

 

 3º ANO   

ITEM CULTURA № FAMÍLIAS ÁREA alq.  

1 arroz 18 1,8595 

2 feijão 22 2,27273 

3 milho 18 1,8595 

4 batata-doce 1 0,02066 

5 mandioca 4 0,08264 

6 abóbora 14 0,28926 

7 horta caseira 2 0,04132 

   6,42562 

 

 4º ANO   

ITEM CULTURA № FAMÍLIAS ÁREA alq  

1 arroz 18 1,8595 

2 feijão 22 2,27273 

3 milho 18 1,8595 

4 batata-doce 1 0,02066 

5 mandioca 4 0,08264 

6 abóbora 14 0,28926 
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7 horta caseira 2 0,04132 

   6,42562 

 

 5º ANO   

ITEM CULTURA № FAMÍLIAS ÁREA alq  

1 arroz 18 1,8595 

2 feijão 22 2,27273 

3 milho 18 1,8595 

4 batata-doce 1 0,02066 

5 mandioca 4 0,08264 

6 abóbora 14 0,28926 

7 horta caseira 2 0,04132 

   6,42562 

PRODUÇÃO VEGETAL – MEIO – 5 ANOS 

 1º ANO   

ITEM CULTURA № FAMÍLIAS ÁREA alq  

1 arroz 6 0,61983 

2 feijão 6 0,61983 

3 milho 7 0,72314 

    

 2º ANO   

ITEM CULTURA № FAMÍLIAS ÁREA alq  
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1 arroz 6 0,61983 

2 feijão 6 0,61983 

3 milho 7 0,72314 

    

 

 3º ANO   

ITEM CULTURA № FAMÍLIAS ÁREA alq  

1 arroz 6 0,61983 

2 feijão 6 0,61983 

3 milho 7 0,72314 

 

 4º ANO   

ITEM CULTURA № FAMÍLIAS ÁREA alq  

1 arroz 6 0,61983 

2 feijão 6 0,61983 

3 milho 7 0,72314 

    

 

 5º ANO   

ITEM CULTURA № FAMÍLIAS ÁREA alq  

1 arroz 6 0,61983 

2 feijão 6 0,61983 
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3 milho 7 0,72314 

 

PRODUÇÃO VEGETAL – CINZAS – 5 ANOS 

 1º ANO   

ITEM CULTURA № FAMÍLIAS ÁREA alq  

1 arroz 8 0,82645 

2 feijão 8 0,82645 

3 milho 8 0,82645 

4 abóbora 8 0,16529 

 

 2º ANO   

ITEM CULTURA № FAMÍLIAS ÁREA alq  

1 arroz 8 0,82645 

2 feijão 8 0,82645 

3 milho 8 0,82645 

4 abóbora 8 0,16529 

 

 3º ANO   

ITEM CULTURA № FAMÍLIAS ÁREA alq  

1 arroz 8 0,82645 

2 feijão 8 0,82645 

3 milho 8 0,82645 
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4 abóbora 8 0,16529 

    

 4º ANO   

ITEM CULTURA № FAMÍLIAS ÁREA alq  

1 arroz 8 0,82645 

2 feijão 8 0,82645 

3 milho 8 0,82645 

4 abóbora 8 0,16529 

    

 5º ANO   

ITEM CULTURA № FAMÍLIAS ÁREA alq  

1 arroz 8 0,82645 

2 feijão 8 0,82645 

3 milho 8 0,82645 

4 abóbora 8 0,16529 

 

    

FLORESTAMENTO DE ESPÉCIE VEGETAL PARA MADEIRA -  

PLANTIO DE ESPÉCIE VEGETAL PARA MADEIRA - SEDE 

ITEM CULTURA ÁREA  (ALQ)  

1 Eucalipto 2 

0,968 ha/ano 
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PLANTIO DE ESPÉCIE VEGETAL PARA MADEIRA - MEIO 

ITEM CULTURA ÁREA (ALQ)  

1 Eucalipto 1 

0,484 ha/ano 

PLANTIO DE ESPÉCIE VEGETAL PARA MADEIRA - CINZAS 

ITEM CULTURA ÁREA (ALQ)  

1 Eucalipto 1 

0,484 ha/ano 

 

PRODUÇÃO ANIMAL     

T.I. PINHALZINHO - ANIMAIS - ÁREA SEDE  - 1º ANO    

ITEM ESPÉCIE Nº DE FAMÍLIAS QTDE/FAMÍLIA 

QTDE 

TOTAL 

1 bezerra Nelore coletivo 0 2 

2 bezerro Nelore coletivo 0 1 

3 bezerra Holandesa coletivo 0 2 

4 bezerro Holandês coletivo 0 1 

5 leitoa 13 1 13 

6 leitão 13 1 13 

7 peixe tilápia 386 kg/ano (ha) 1 0,05 0,05 

8 peixe pacu 350 kg/ano (ha) 1 0,05 0,05 

9 aves postura 9 67 603 

10 aves corte 2 100 200 
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11 cabrita 3 2 6 

12 cabrito 3 1 3 

13 égua coletivo 0 1 

14 cavalo coletivo 0 1 

 

T.I. PINHALZINHO - ANIMAIS - ÁREA SEDE  - 2º ANO   

ITEM ESPÉCIE Nº DE FAMÍLIAS QTDE/FAMÍLIA 

QTDE 

TOTAL 

1 peixe tilápia 386 kg/ano (ha) 1 0,05 0,05 

2 peixe pacu 350 kg/ano (ha) 1 0,05 0,05 

     

T.I. PINHALZINHO - ANIMAIS - ÁREA MEIO - 1º ANO  

ITEM ESPÉCIE Nº DE FAMÍLIAS QTDE/FAMÍLIA 

QTDE 

TOTAL 

1 bezerra Nelore coletivo 0 2 

2 bezerro Nelore coletivo 0 1 

3 bezerra Holandesa coletivo 0 2 

4 bezerro Holandês coletivo 0 1 

5 leitoa 1 1 1 

6 leitão 1 1 1 

7 peixe tilápia 124 kg/ano (ha) 1 0,05 0,05 

8 peixe pacu 100 kg/ano (ha) 1 0,05 0,05 

9 égua coletivo 0 1 
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10 cavalo coletivo 0 1 

     

T.I. PINHALZINHO - ANIMAIS - ÁREA MEIO - 2º ANO 

ITEM ESPÉCIE Nº DE FAMÍLIAS QTDE/FAMÍLIA 

QTDE 

TOTAL 

1 peixe tilápia 124 kg/ano (ha) 1 0,05 0,05 

2 peixe pacu 100 kg/ano (ha) 1 0,05 0,05 

 

T.I. PINHALZINHO - ANIMAIS - ÁREA CINZAS - 1º ANO   

ITEM ESPÉCIE Nº DE FAMÍLIAS QTDE/FAMÍLIA 

QTDE 

TOTAL 

1 bezerra Nelore coletivo 0 2 

2 bezerro Nelore coletivo 0 1 

3 bezerra Holandesa coletivo 0 2 

4 bezerro Holandês coletivo 0 1 

5 leitoa coletivo 0 2 

6 leitão coletivo 0 1 

7 peixe tilápia 120 kg/ano (ha) coletivo 0 0,05 

8 peixe pacu 136 kg/ano (ha) coletivo 0 0,05 

9 cabrita coletivo 0 6 

10 cabrito coletivo 0 1 

11 égua coletivo 0 1 

12 cavalo coletivo 0 1 
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T.I. PINHALZINHO - ANIMAIS - ÁREA CINZAS - 2º ANO  

ITEM ESPÉCIE Nº DE FAMÍLIAS QTDE/FAMÍLIA 

QTDE 

TOTAL 

1 peixe tilápia 120 kg/ano (ha) coletivo 0 0,05 

2 peixe pacu 136 kg/ano (ha) coletivo 0 0,05 

     

INSUMOS PISCICULTURA – SEDE/ANO 

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTDE 

1 juvenis de tilápia (o milheiro) 1,2 

2 ração (saco de 25 kg) 34 

Duração: 2 anos  

INSUMOS PISCICULTURA – MEIO/ANO 

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTDE 

1 juvenis de tilápia (o milheiro) 1,2 

2 ração (saco de 25 kg) 34 

Duração: 2 anos  

 

INSUMOS PISCICULTURA – CINZAS/ANO 

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTDE 

1 juvenis de tilápia (o milheiro) 1,2 

2 ração (saco de 25 kg) 34 

Duração: 2 anos  
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INSUMOS PARA BOVINOS – SEDE – 5 ANOS 

 1º ANO  

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTDE 

1 vacina para aftosa (dose) 16 

2 vacina para carbúnculo sint.(dose) 16 

3 vermífugo (frasco de 50ml) 1 

4 sal comum (saco de 20 kg) 7 

5 fosfato reativo (toneladas) 1 

  

 2º ANO  

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTDE 

1 vacina para aftosa (dose) 16 

2 vacina para carbúnculo sint.(dose) 0 

3 vermífugo (frasco de 50ml) 1 

4 sal comum (saco de 20 kg) 7 

  

 3º ANO  

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTDE 

1 vacina para aftosa (dose) 16 

2 vacina para carbúnculo sint.(dose) 0 

3 vermífugo (frasco de 50ml) 1 
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4 sal comum (saco de 20 kg) 8 

  

 4º ANO  

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTDE 

1 vacina para aftosa (dose) 16 

2 vacina para carbúnculo sint.(dose) 0 

3 vermífugo (frasco de 50ml) 1 

4 sal comum (saco de 20 kg) 7 

5 fosfato reativo (toneladas) 1 

6 iodo (lt) 5 

  

 5º ANO  

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTDE 

1 vacina para aftosa (dose) 28 

2 vacina para carbúnculo sint.(dose) 12 

3 vermífugo (frasco de 50ml) 2 

4 sal comum (saco de 20 kg) 13 

5 iodo (lt) 5 

  

INSUMOS PARA BOVINOS – MEIO – 5 ANOS 

 1º ANO  

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTDE 
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1 vacina para aftosa (dose) 24 

2 vacina para carbúnculo sint.(dose) 24 

3 vermífugo (frasco de 50ml) 1 

4 sal comum (saco de 20 kg) 11 

5 fosfato reativo (toneladas) 1,5 

  

 2º ANO  

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTDE 

1 vacina para aftosa (dose) 24 

2 vacina para carbúnculo sint.(dose) 0 

3 vermífugo (frasco de 50ml) 1 

4 sal comum (saco de 20 kg) 11 

  

 3º ANO  

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTDE 

1 vacina para aftosa (dose) 24 

2 vacina para carbúnculo sint.(dose) 0 

3 vermífugo (frasco de 50ml) 1 

4 sal comum (saco de 20 kg) 11 

  

 4º ANO  

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTDE 
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1 vacina para aftosa (dose) 24 

2 vacina para carbúnculo sint.(dose) 0 

3 vermífugo (frasco de 50ml) 1 

4 sal comum (saco de 20 kg) 11 

5 fosfato reativo (toneladas) 1,5 

6 iodo (lt) 5 

  

 5º ANO  

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTDE 

1 vacina para aftosa (dose) 42 

2 vacina para carbúnculo sint.(dose) 18 

3 vermífugo (frasco de 50ml) 2 

4 sal comum (saco de 20 kg) 19 

5 iodo (lt) 5 

  

INSUMOS PARA BOVINOS – CINZAS – 5 ANOS 

 1º ANO  

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTDE 

1 vacina para aftosa (dose) 24 

2 vacina para carbúnculo sint.(dose) 24 

3 vermífugo (frasco de 50ml) 1 

4 sal comum (saco de 20 kg) 11 
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5 fosfato reativo (toneladas) 1,5 

 

 2º ANO  

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTDE 

1 vacina para aftosa (dose) 24 

2 vacina para carbúnculo sint.(dose) 0 

3 vermífugo (frasco de 50ml) 1 

4 sal comum (saco de 20 kg) 11 

  

 3º ANO  

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTDE 

1 vacina para aftosa (dose) 24 

2 vacina para carbúnculo sint.(dose) 0 

3 vermífugo (frasco de 50ml) 1 

4 sal comum (saco de 20 kg) 11 

  

 4º ANO  

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTDE 

1 vacina para aftosa (dose) 24 

2 vacina para carbúnculo sint.(dose) 0 

3 vermífugo (frasco de 50ml) 1 

4 sal comum (saco de 20 kg) 11 



 

24 DE MAIO DE 2012 

 

217

5 fosfato reativo (toneladas) 1,5 

6 iodo (lt) 5 

  

 5º ANO  

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTDE 

1 vacina para aftosa (dose) 42 

2 vacina para carbúnculo sint.(dose) 18 

3 vermífugo (frasco de 50ml) 2 

4 sal comum (saco de 20 kg) 19 

5 iodo (lt) 5 

  

7.2.9. FERRAMENTAS DE OFICINA E BORRACHARIA E UNIFO RMES – 

COMPENSAÇÃO PARA TODAS AS TERRAS INDÍGENAS 

7.2.9.1.  Relação de chaves – tratorista 

RELAÇÃO DE CHAVES PARA A OFICINA E TRATORISTAS 

TRATORISTAS  

ITEM QTDE DISCRIMINAÇÃO 

1 1 jogo de chave estrela até número 32 

2 1 jogo de chave combinada até número 32 

3 1 alicate de pressão 

4 1 alicate universal 

5 1 marreta pequena 

6 1 Talhadeira 
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7 1 chave de fenda grande 

8 1 chave Philips 

9 1 chave inglesa 25 mm 

10 1 punção ou ponteiro 

11 1 caixa de ferramenta 

 

 

 

  

7.2.9.2. Relação de chaves – oficina 

ITEM QTDE DISCRIMINAÇÃO 

1 1 alicate de bico para abrir 

2 1 alicate de bico para fechar 

3 1 alicate de pressão 

4 1 alicate universal 

5 1 chave Ale; parafuso do cubo; troca de óleo 

6 1 chave de fenda grande 

7 1 chave grifo 18 

8 1 chave grifo 26 

9 1 chave inglesa 25 mm 

10 1 jogo de chave Ale, até 10 mm 

11 1 jogo de chave apito 

12 1 jogo de chave combinada até número 32 
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13 1 jogo de chave de fenda 

14 1 jogo de chave estrela até número 32 

15 1 jogo de chave L, até 25 

16 1 jogo de chave Philips 

17 1 marreta grande 

18 1 marreta pequena 

19 1 punção ou ponteiro 

20 1 Talhadeira 

21 1 morça grande 

22 1 aparelho de solda elétrica 

23 1 talha  

OBS: 2 jogos para T.I. Barão de Antonina, sendo 1 para a Sede e outro para o Cedro.  

   

7.2.9.3.  Relação de material necessário para a bor racharia 

RELAÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A BORRACHARIA  

ITEM QTDE DISCRIMINAÇÃO 

1 1 máquina de vulcanização V300 grande 

2 1 marreta de borracha 80mm 

3 1 marreta pequena 60mm 

4 1 marreta cunha 4 Kg sem cabo 

5 2 espátula chata grande 

6 1 cabo chave força 1,20m 
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7 1 cabo chave roda corneta 76cm 

8 2 macaco hidro pneumático 08 ton (garrafa) 

9 1 macaco jacaré 2 ton 

10 1 chave roda corneta 4B profissional (cruzeta) 

11 1 chave roda cv 22x24 

12 1 chave roda cv 27x30 

13 1 chave roda cv 32x33 

14 1 chave roda cv 21x38 

15 1 Tesoura 

16 1 agulha para remendo passeio (tip top) 

17 1 refil passeio cx. com 60 (remendo tip top) 

18 1 remendo a frio R01 com 100 

19 1 remendo a frio R02 com 40 

20 1 remendo a quente 1 Kg 

21 1 cola fria 

22 1 cola quente 

23 1 Esmeril 

24 1 rodilho grosso (para pressionar o remendo) 

25 1 esmerilhadeira  

26 1 manchão VD03 

27 1 manchão VD04 

28 1 manchão VD05 
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29 1 manchão VD06 

30 1 compressor de ar 

OBS: 2 kits para Apucaraninha, sendo para a Sede e outro para o Barreiro. 

 

7.2.9.4.  Uniformes para o subprograma agrícola – á rea vegetal/ano 

ITEM QTDE DISCRIMINAÇÃO 

1 3 Bone 

2 4 Calça 

3 2 Jaleco 

4 2 bota de segurança (pares) 

5 2 Cinto 

6 12 meia (pares) 

7 12 Camiseta 

 

7.2.9.5. Uniformes para o subprograma agrícola – ár ea animal/ano 

ITEM QTDE DISCRIMINAÇÃO 

1 3 Bone 

2 4 Calça 

3 2 Jaleco 

4 2 bota de segurança (pares) 

5 2 Cinto 

6 12 meia (pares) 
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7 12 Camiseta 

   

7.3. CONSTRUÇÃO CIVIL 

7.3.1. T.I. MOCOCA 

Construções para o subprograma agrícola 

ITEM QTDE DISCRIMINAÇÃO 

1 100 barracão de armazenagem e produção: 10mx10m (m²) 

2 1 secador de grãos à lenha 

3 200 garagem de máquinas e implementos 20x10m (m²) 

4 1 curral  

5 5000 viveiro de peixes (m²) 

 

7.3.2. T.I QUEIMADAS 

Construções para o subprograma agrícola 

ITEM QTDE DISCRIMINAÇÃO 

1 100 barracão de armazenagem e produção: 10mx10m (m²) 

2 200 garagem de máquinas e implementos 20x10m (m²) 

3 1 curral  

4 5000 viveiro de peixes (m²) 

   

7.3.3. T.I. APUCARANINHA 

Construções para o subprograma agrícola 
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ITEM QTDE DISCRIMINAÇÃO 

1 60 barracão de armazenagem e produção: 10mx10m (m²) 

2 1 secador de grãos à lenha 

3 200 garagem + barracão de insumos 20x10m (m²) 

4 1 curral  

5 5000 viveiro de peixes (m²) 

6 1  fábrica de polpa e conservas 5x8m, incluso equipamentos  

7 1 sala de ordenha 

   

7.3.4. T.I. BARÃO DE ANTONINA 

Construções para o subprograma agrícola 

ITEM QTDE DISCRIMINAÇÃO 

1 100 barracão de armazenagem e produção: 10mx10m (m²) 

2 1 secador de grãos à lenha 

3 200 garagem de máquinas e implementos 20x10m (m²) 

4 1 curral (coletivo)  

5 5000 viveiro de peixes (m²) 

6 1  estrebaria 15 m²  

   

7.3.5. T.I. SÃO JERÔNIMO 

Construções para o subprograma agrícola  - Guarani 

ITEM QTDE DISCRIMINAÇÃO 
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1 60 galpão de insumos e produção 6 x 10m (m²) 

2 1 secador de grãos à lenha (para uso pelas duas lideranças) 

3 200 garagem de máquinas e implementos 20x10m (m²) 

4 10000 construção de viveiro de peixe (m²) coletivo 

   

Construções para o subprograma agrícola  - Kaingang 

ITEM QTDE DISCRIMINAÇÃO 

1 60 galpão de insumos e produção 6 x 10m (m²) 

2 200 garagem de máquinas e implementos 20x10m (m²) 

3 5000 construção de viveiro de peixe (m²) coletivo 

   

7.3.6. T.I. LARANJINHA 

Construções para o subprograma agrícola 

ITEM QTDE DISCRIMINAÇÃO 

1 100 barracão de armazenagem e produção: 10m x 10m 

2 1 secador de grãos à lenha  

3 1 Curral 

4 2 estufa tipo Londrina (180m²) 

5 360 estufa tipo capela (m²) 

   

7.3.7. T.I. POSTO VELHO 

Construções para o subprograma agrícola 
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ITEM QTDE DISCRIMINAÇÃO 

1 20 barracão de armazenagem e produção: 10m x 10m 

2 1 secador de grãos à lenha  

3 200 garagem agrícola 20 x 10m 

4 18 packing-house 3x6m (m²) 

5 180 estufa tipo capela para morango 6x30m 

 

7.3.8. T.I. PINHALZINHO 

Construções para o subprograma agrícola 

Item Qtde Discriminação 

1 200 garagem agrícola 20x10 m (m²) 

2 60 barracão de armazenagem e produção: 6m x 10m (m²) 

3 1 curral  

4 50 galinheiro para postura (m²) 

5 38 galinheiro para aves de corte (300/lote) 38m² 

6 30 pocilga Área Sede; 26 animais 

7 8 pocilga Área Meio; 8 animais 

8 9 pocilga Área Cinzas; 9 animais 

9 16 capril Área Sede; 9 animais 

10 8 capril Área Cinzas; 27 animais 

11 3000 construção de viveiro para peixes (m²) 

12 1 secador de grãos à lenha 
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8.CRONOGRAMA 
 

 
ANO 

 1 

ANO 

 2 

ANO  

3 

ANO  

4 

ANO  

5 

Contratação e estruturação da equipe técnica                                         

                                          

Cotação de preços de material e insumos                                         

                                          

Cotação de preços de animais                                         

                                          

Aquisição de material e insumos                                         

                                          

Aquisição de animais                                         

                                          

Contratação para montagem da infra-estrutura                                         

                                          

Capacitação indígena para  diversas áreas                                         

                                          

Execução dos trabalhos da área vegetal                                         

                                          

Execução dos trabalhos da área animal                                         

                                          

Elaboração de diagnóstico rápido                                          

Comprovará se as culturas/animais levantadas nas oficinas serão 

efetivamente implementadas, de acordo com a previsão 

inicial                                         

Avaliação com cordenadores do PBA e elaboração de relatórios 

de acompanhamento                                         
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9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

O monitoramento e a avaliação do presente Programa terá por base os relatórios mensais 

elaborados pelas equipes de campo e relatórios semestrais das atividades que serão 

elaborados pelos coordenadores do PBA e que serão encaminhados à FUNAI, Ministério 

Público e Consórcio Energético Cruzeiro do Sul. Tais relatórios serão apresentados e 

discutidos com as comissões indígenas de cada TI impactada de forma a garantir ampla 

compreensão e participação indígena no andamento do processo.   

 

10. ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL 
- Ministério Público Federal; 

- FUNAI; 

- Associações Indígenas;  

- Secretária de Assuntos Estratégicos – Assessoria para Assuntos Indígenas –PR; 

- EMATER – PR; 

- prefeituras. 

 

11. INTERAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS AMBIENTAIS 
- supervisão dos trabalhos pelos técnicos do Programa de Gestão; 

- supervisão pelo Programa de Cultura na questão da agricultura tradicional indígena; 

- inserção da comunidade em atividades que mostrem a importância deste subprograma, 

através do Programa de Cultura; 

- necessidade de fiscalização pelo Programa de Fiscalização, devido a derrubadas ilegais e 

queimadas. 

 

12. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E REQUISITOS LEGAIS 
- Estatuto do índio e Constituição Federal 

 

13. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA ELABORAÇÃO  
Técnico  Formação  Conselho de Classe 

ou Identidade 

Cadastro Ibama  

Gilberto Yudi Shingo Engenheiro CREA-PR 23750/D  



 

24 DE MAIO DE 2012 

 

228

agrônomo - Mestre 

em Agronomia –

Física de Solos 
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15. AQUISIÇÃO DE TERRAS 
 

Tal como descrito no Subprograma de Agricultura está prevista a aquisição de 

aproximadamente 40 alqueires de terra agricultável para a comunidade indígena de Mococa, 

aproximadamente 40 alqueires de terra agricultável para a comunidade indígena de São 

Jerônimo e aproximadamente 12 alqueires de terra agricultável para a comunidade indígena 

de Ywy Porã/ Posto Velho. A aquisição destas áreas deverá ser feita conforme orientação 

da FUNAI nos moldes da legislação vigente. Caso necessário, a FUNAI deverá providenciar 

a declaração de utilidade pública das áreas a serem adquiridas.  
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II- B. SUBPROGRAMA DE BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS, 
CERTIFICAÇÃO ORGÂNICA E CRIAÇÃO DE MARCAS INDÍGENAS 
 

1. JUSTIFICATIVAS 
Considerando os impactos sobre os meios produtivos e extrativistas indígenas (itens 3.1 iv; 

7.1 i, ii, iii e iv; 7.3 e 8.2 da Matriz de Impactos Mococa – abrange a área de influência 

global), o presente Programa justifica-se pela necessidade de implementação de medidas 

mitigadoras que promovam alternativas de geração de renda e de sustentabilidade alimentar 

das populações indígenas da área de abrangência geral. 

 

2. OBJETIVOS 
2.1 Objetivo Geral 

• Incentivar o desenvolvimento de uma logomarca indígena  para os produtos agrícolas e 

extrativistas; 

• Realizar estudo de mercado; 

• Incentivar o desenvolvimento de certificação da produção orgânica e da sua 

industrialização.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

• Incentivo a adoção de práticas agrícolas orgânicas tradicionais e modernas para o preparo 

do solo, cultivo, criação animal, nutrição e controle de pragas e doenças; 

• Ações de capacitação dos agricultores indígenas para se adequarem ao método orgânico; 

• pesquisar certificadoras para a certificação das áreas, entre as modalidades auditada e 

participativa; 

• buscar parceria para a criação da logomarca, desenvolvimento de embalagem e marketing 

rural;  

• pesquisar canais de comercialização; 

• Levantar junto à comunidade e ao mercado os produtos com objetivos comerciais. 
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3.METAS 
• Incentivar a comercialização de uma porcentagem dos itens de culturas vegetais e 

produção animal, como produto orgânico certificado, porcentagem que será definida com as 

comunidades; 

• Incentivar a comercialização de itens de culturas vegetais e produção animal, como 

produto orgânico certificado; 

• Criar um mecanismo em diálogo com a comunidade, que fomente a criação de um fundo 

coletivo para a manutenção de máquinas, implementos, equipamentos, insumos e 

certificação orgânica.  

• Incentivar a obtenção do certificado orgânico até o final do 2º ano deste subprograma. 

• Elaboração de estratégias de propaganda e marketing dos produtos agropecuários. 

• Criação de rótulos para produtos in natura e processados. 

• Realizar pesquisa de mercado. 

• Realizar capacitação em método orgânico. 

  

4.INDICADORES  
• fichas e planilhas de controle com anotações diárias; responsáveis: assalariados e 

técnicos; 

• relatório fotográfico e áudio-visual quinzenal, para registrar os eventos mais importantes; 

responsáveis: equipe técnica; 

• cronograma de atividades do subprograma no decorrer dos cinco (5) anos de duração do 

Projeto Básico Ambiental; responsáveis: equipe técnica 

• relatórios mensais internos em cada TI (para composição de memória do processo para a 

coordenação do PBA) e relatórios anuais elaborados pelos coordenadores para entrega nos 

órgãos competentes, que demonstrem as etapas realizadas e não realizadas, com 

justificativas no segundo caso; responsáveis: equipe técnica; 

• descrição nos relatórios do processo de aquisição de terras; responsável: FUNAI; 

• grau de satisfação das comunidades, medidas anualmente através de enquete; 

responsáveis: equipe técnica 

• pesquisa de mercado realizada. 
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• Capacitação em método orgânico realizada. 

 

5.PÚBLICO-ALVO 
• agricultores da comunidades indígenas e suas associações; 

• mulheres, jovens e outros membros da comunidade que tenham interesse. 

 

 

6. METODOLOGIA  
Em relação à capacitação indígena, os cursos deverão ser realizados nas comunidades 

indígenas e seu conteúdo, assim como as formas de realização dos mesmos, deverão ser 

adaptados à realidade das comunidades indígenas com acompanhamento integral dos 

técnicos responsáveis. Ainda que constem nos itens abaixo, toda a relação de cursos 

relacionadas às atividades do presente PBA, serão ofertados às comunidades de acordo 

com as especificidades das ações de cada terra indígena. 

 

6.1. Criação de logomarca, desenvolvimento de embalagem e marketing rural 

 

6.1.1. Projeto Embalagem 

O programa Fábrica do Agricultor é mantido pelo governo do Estado através da Emater, que 

trabalha com o apoio direto ao agricultor paranaense com a utilização de estratégias de 

tecnologia, de marketing e design, de incentivos, de mercado e comercialização. O presente 

projeto visa atender a demanda no desenvolvimento de embalagens para estes produtores, 

que na maioria dos casos, têm escassez de recursos, e desconhecem a necessidade de 

utilização do design como diferencial na maneira de expor seus produtos, como alavanca 

para as suas vendas. Serão atendidos os produtores cadastrados e encaminhados pelo 

Emater, que terão a embalagem de seus produtos, criados com o apoio do Curso de 

Desenho Industrial da Unopar, melhorando dessa forma, a apresentação dos mesmos, 

assim como a divulgação do design no meio agrícola. 

Objetivos: 
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Atender a demanda no desenvolvimento de embalagens, recorrente dos produtores rurais 

de Londrina e região; 

Viabilizar a produção das embalagens desenvolvidas no que se refere à execução e custo. 

Manter atualizado um banco de dados com informações de empresas que possam produzir 

as embalagens desenvolvidas; 

Demonstrar à comunidade as potencialidades do curso de Desenho Industrial na área do 

design de embalagens; 

Demonstrar a importância do bom design na venda de produtos; 

Divulgar o Curso de Desenho Industrial dentro do setor de Agronegócios; 

Possibilitar ao aluno a interação direta com o mercado de trabalho, por meio dos projetos de 

embalagens a serem efetuados. 

Inserir as T.I.s neste projeto através de parceria com a Emater e a Unopar (Universidade 

Norte Paranaense), sendo esta última a instituição que se prontificou em desenvolver este 

trabalho. No caso da parceria não vingar, o empreendedor garantirá a realização desta 

ação, que deverá ocorrer em conseqüência ao cumprimento da segurança alimentar das 

comunidades indígenas em questão.  

 

Justificativa: 

Com o incentivo para a melhoria dos produtos rurais através do apoio do programa Fábrica 

do Agricultor, surgiu a demanda por rótulos, marcas e embalagens com maior poder de 

comercialização para estes novos produtos. Porém na maioria dos casos, estes produtores 

têm falta de recursos para destinar a este setor, ou mesmo desconhecem a necessidade de 

se investir em design como fator de promoção de seus produtos. Isso faz com que sejam 

lançados no mercado, produtos embalados de maneira inadequada, ou que não possuem 

apelo comercial perante as marcas já mais conceituadas, dificultando assim, a venda dos 

mesmos.  

Para sanar esta problemática, se propõe uma parceria entre a Unopar, através do Curso de 

Desenho Industrial e a Emater, com o trabalho de conscientização e execução das 
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embalagens para os produtores da região, divulgando o design e acrescentando valor aos 

produtos comercializados. Este projeto se apóia em experiências anteriores acontecidas em 

Curitiba, através do Centro de Design e do Núcleo de Valorização de Produtos de Santa 

Catarina, que possuem a mesma finalidade e obtiveram resultados bastante significativos. 

  

6.1.2. Público Alvo: comunidades indígenas  

6.1.3. Relatórios semestrais contendo as realizações do período. 

 

6.2. Ações de Incentivo à Sustentabilidade 

Com o decorrer do tempo do programa, os resultados deverão ser analisados, buscando 

conhecer a sua eficiência, o que vai apontar ajustes, mudanças e rumos a serem tomados.  

Assim, podemos citar aqui algumas ações que subsidiam a sustentabilidade, tais como, 

produção de sementes e mudas, condicionamento físico, químico e físico do solo, 

beneficiamento da matéria-prima como forma de agregação de valor e mercado diferenciado 

aos seus produtos.   

Num primeiro momento, o produto agrícola vegetal colhido será comercializado in natura, 

como o caso do palmito pupunha, milho pururuca, café, manga e feijão (orgânicos), além de 

eucalipto no reflorestamento.  

Como exemplos, 1 kg de café beneficiado custa R$ 6,00 e o mesmo torrado e moído, sendo 

orgânico pode custar de R$ 13,00 a R$ 20,00 o quilo. A receita permitirá o aumento da área 

de produção e a aquisição de material como embalagens, torrefador e veículo para entrega. 

Em consulta à empresa Viveiro Saragoça de Rancho Alegre – PR, 1 alqueire paulista de 

palmito pupunha comporta 12100 mudas, com início da produção a partir do final do 3º ano. 

Para vendas à granel na indústria, o preço atual varia de R$ 1,10 a R$ 1,60 por peça, sendo 

a variação conforme o tamanho e rendimento de cada uma, e a mesma efetua o corte e o 

transporte. Vendas no varejo custa de R$ 3,00 a R$ 3,50 a peça. Assim, 1 alqueire rende R$ 

26.620,00/alqueire/ano (2 cortes) para venda à indústria e R$ 38.720,00/alqueire/ano (2 

cortes) para venda no varejo.  
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 A criação animal também será capaz de render dividendos à comunidade, principalmente 

com bovinos, através de programa de desenvolvimento de rebanho. O programa consiste 

em multiplicar o número de matrizes, sendo que gerarão novos animais ano a ano, em 

regime de cria e posterior venda dos bezerros. O lucro permitirá à comunidade realizar a 

troca de reprodutores e matrizes, compra de insumos e a manutenção de instalações e 

cercas. A avicultura de corte atenderá o auto consumo e também o interesse de algumas 

famílias em comercializar o animal vivo nas cidades próximas. Como o objetivo é criar com 

insumos agroecológicos, certamente o valor será superior. 

Será discutido junto ao curso de Desenho industrial da faculdade Unopar de Londrina, a 

criação de uma marca (rótulo) para os produtos in natura e processados e uma estratégia de 

propaganda para a sua divulgação pelo curso de Marketing e Propaganda. A supervisão 

cabe ao professor da disciplina, com participação dos alunos estagiários na construção. Esta 

possibilidade foi levantada junto à Emater Regional de Londrina, através do agrônomo 

Joaquim Serra Badia. Segundo Ele, a construção da marca e estratégia de marketing é 

gratuita, pois, é estágio curricular da instituição para este curso. 

6.2.1. Exemplo hipotético de demonstrativo de viabilidade econômica 

TERRA INDÍGENA _______ - PROPOSTA DE CULTIVO DAS ÁREAS COLETIVAS - 

REGIME DE MUTIRÃO 

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - CULTURA DO FEIJÃO ORGÂNICO - 10 

ALQUEIRES (24,2 ha)  

Insumos/serviços 

Quantidade/

ha Quantidade R$ unitário R$ /ha R$ total 

    em 24,2 ha    24,2 ha 

semente (Kg) 40,00 968,00 4,00 160,00 

            

3.872,0

0  

operação máq./implementos 

(horas) 4,30 104,06 70,00 301,00 
            

7.284,2
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0  

inseticidas (lt) 2x 2,08 50,42 20,00 41,67 

            

1.008,3

3  

fungicidas (lt) 2x 2,08 50,42 6,73 14,02 

               

339,30  

inoculante (doses) 2,00 48,40 5,80 11,60 

               

280,72  

biofertilizante (400 lt/ha; 3x) lt 12,50 302,50 1,28 16,03 

               

387,81  

sulfato de potássio (Kg) 20,66 500,00 3,00 61,98 

            

1.500,0

0  

controle plantas daninhas PD 

(diária)   0,00     

                      

-    

controle PD à tração animal 

(diária)   0,00     

                      

-    

composto orgânico (ton) 0,83 20,00 190,00 157,02 

            

3.800,0

0  

colheita e beneficiamento 

(diária) 0,00 0,00 0,00 0,00 

                      

-    

transporte externo   0,00   0,00 

                      

-    

gesso agrícola (ton) 1,20 29,04 120,00 144,00 

            

3.484,8

0  
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Lucratividade – R$ 120,00 a saca de 60 Kg de feijão orgânico em 24,2 

hectares  

Produtividade 

(sacas/ha) Despesas R$ Receita R$ Lucro R$  

7,0      21.957,16      20.328,00      (1.629,16) prejuízo 

7,6      21.957,16      22.070,40         113,24  

próximo ao ponto 

de equilíbrio 

10      21.957,16    136.488,00   114.530,84  lucro 

15      21.957,16    204.732,00   182.774,84  lucro 

20      21.957,16    272.976,00   251.018,84  lucro 

 

6.2.2. Público Alvo: comunidades indígenas  

6.2.3. Relatórios semestrais contendo as realizações do período. 

 

6.3. Certificação orgânica das TIs 

 A certificação orgânica visa o reconhecimento pela sociedade que determinada propriedade 

adota os princípios e práticas orgânicas na sua produção agropecuária, e também, permite o 

monitoramento pelos órgãos competentes de fiscalização. (Darolt, 2002). A qualidade dos 

produtos orgânicos não pode ser observada com facilidade no momento da compra. A 

distância entre consumidores e produtores e a incapacidade de se ter certeza quanto à 

forma como esses produtos foram produzidos justificam a necessidade de monitoramento 

da produção por uma terceira parte, independente, que é a certificadora (Souza, 2000). 

    

       

907,32  

21.957,

16  
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Sobre a referida parceria entre Tecpar e UEL para certificação gratuita, o empreendedor 

garantirá a cobertura de despesas de certificação para o período-base de 5 anos e também 

garantirá a criação de mecanismos para custear a certificação nos anos subseqüentes, caso 

a parceria se extingua. 

 

6.3.2. Público Alvo: comunidades indígenas 

6.3.3. Relatórios anuais contendo as realizações do período. 

 

7. ELEMENTOS DE CUSTO 
 

7.1 Recursos Humanos  

• equipe técnica de agronomia (compartilhado com Subprograma de Gestão) 

• equipe técnica de antropologia (compartilhado com Subprograma de Gestão) 

• coordenadores indígenas do Subprograma de Gestão 

• profissional especializado em organização e comercialização de produção, prospecção de 

mercados para produtos orgânicos e de caráter étnico.  

• Para o caso de não efetivação de parcerias com órgãos públicos para realização das 

atividades previstas, o empreendedor garantirá a contratação de equipe necessária e demais 

elementos de custo. 

A contratação dos profissionais indígenas seguirá os procedimentos descritos na página 

88 do presente documento. 

 

 

7.2. Recursos Materiais 

• em interface com o Subprograma Agrícola 

 

 7.2.1. Referente a todas as terras indígenas - Custos com a certificação orgânica no período de 

5 anos: 

7.2.1.1. Todas TI’s 

ITEM QTDE DISCRIMINAÇÃO 
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1 5 certificação orgânica  

2 3 visitas a propriedades orgânicas 

   

 

7.3 Construção Civil 

Em interface com o subprograma de agricultura. 

 

 

8. CRONOGRAMA 
 

 

 1 2 3 4 5 

Criação de logomarca, desenvolvimento de embalagem e marketing rural  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Busca da sustentabilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificação orgânica das TIs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
O monitoramento e a avaliação do presente Programa terá por base os relatórios mensais 

elaborados pelas equipes de campo e relatórios semestrais das atividades que serão elaborados 

pelos coordenadores do PBA e que serão encaminhados à FUNAI, Ministério Público e Consórcio 

Energético Cruzeiro do Sul. Tais relatórios serão apresentados e discutidos com as comissões 

indígenas de cada TI impactada de forma a garantir ampla compreensão e participação indígena 

no andamento do processo.   

 10. ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL 
- Ministério Público Federal - fiscalização 

- FUNAI supervisão 

- Emater – Regional de Londrina – Programa Fábrica do Produtor. 

- Unopar – Universidade do Norte – Curso de Desenho e Designer Industrial e Curso de Marketing. 
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- Tecpar – Instituto de Tecnologia do Paraná. 

- Uel – Universidade de Londrina. 

11. INTERAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS AMBIENTAIS 
interface com o Subprograma Agrícola: custos da certificação descritos na lista de materiais e 

viabiliza a circulação de produtos agrícolas externamente, como produtos orgânicos certificados. 

12. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E REQUISITOS LEGAIS 
- Estatuto do índio e Constituição Federal 

 13. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA ELABORAÇÃO 
Técnico  Formação  Conselho de Classe  Cadastro Ibama  

Paulo Roberto 

Homem de Góes 

Mestre em Antropologia – 

Etnologia Indígena 

Sociólogo: DRT/  PR - 

0371 

 

Consultor Técnico 

Ambiental Classe 5.0 

n.° 4736929 

Gilberto Yudi 

Shingo 

Engenheiro agrônomo - 

Mestre em Agronomia –

Física de Solos 

CREA-PR 23750/D  
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SOUZA, M. C. M. Certificação de produtos orgânicos. In:  AMBROSANO, E. J.; CERVEIRA, 

R.; MURAOKA, T. Adubação verde para agricultura orgânica – dia de c ampo . 

Piracicaba: Degaspari, 2000. p. 114-122. 
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III. PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E GESTÃO TERRITORIAL  
 

 

 

1. JUSTIFICATIVA 
 

 

Este Programa relaciona-se aos itens 6.8 e 8.1 da Matriz de Impactos. Ademais, somam-se 

os relatos, preocupações e informações fornecidas pelas populações indígenas inseridas no 

processo de realização das oficinas de elaboração do PBA. Dentre as quais se destaca a 

franca relação entre vigilância das fronteiras das terras indígenas, processos participativos 

de gestão do território e autonomia territorial. 

Ao centro deste programa, além da averiguação dos limites das terras indígenas para saber 

se estão ou não sob risco de incêndios, de variadas formas de invasões, dentre as quais se 

destaca o garimpo no rio Tibagi, ou poluição por uso de agrotóxicos no entorno, soma-se à 

idéia de que o território indígena é um espaço de concentração de bio-diversidade, tanto 

quanto um tipo de paisagem construído pela ação indígena, representando uma expressão 

de um modo de vida e organização social que está em risco.  

Além de preocupar-se com a capacitação de pessoal indígena remunerado, fornecendo 

meios eficazes de vigilância e gestão das terras indígenas da área de abrangência deste 

Programa, que é geral, o elemento preponderante deste reside na criação de condições 

sólidas para que Kaingang e Guarani adquiram autonomia sobre o uso das terras que ainda 

dispõem, livrando-se de ameaças territoriais e de formas não sustentáveis de uso de seus 

recursos naturais. Não obstante, busca-se a recuperação da memória histórica sobre as 

relações entre seus territórios e seus modos de vida, aspecto associado ao Sub–Programa 

de Educação Patrimonial, coordenado por equipe independente da Equipe Técnica. 
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2. OBJETIVO GERAL 
 

Promover conjunto de ações necessárias à vigilância e gestão das TIs e fomentar a 

elaboração e execução de planos de vigilância e gestão territorial em cada uma das 8 áreas 

2.1 Objetivos Específicos 

• Realizar oficinas e capacitações entre as comunidades indígenas sobre vigilância e gestão 

territorial; 

• Averiguar o risco de invasão física, o uso de irregular de agrotóxicos em rios, lavouras e 

áreas de proteção ambiental, garimpos e controle de queimadas nas terras indígenas;  

• Valorizar a história da presença indígena na Bacia do Tibagi a partir da discussão desta 

territorialidade; 

• Elaborar planos de vigilância e gestão territorial, considerando o uso histórico dos recursos 

naturais existentes em suas áreas, a pressão fundiária exercida no entorno da terra indígena 

e a distribuição fundiária intra-aldeã (áreas agrícolas, áreas de preservação, locais de 

concentração fitoterápica); A serem elaborados em conjunto com a Coordenação Geral de 

Monitoramento Territorial (CGMT) da Diretoria da Proteção Territorial da Funai, no que 

tange à vigilância do território, e com a Coordenação de Projetos Ambientais 

(COPAM/CGGAM/DPDS), no que tange ao plano de gestão das TIs 

 

 

3. METAS 
 

 

• Viabilizar estrutura física mínima, capacitação e remuneração para vigilantes para 

implementação de ações de vigilância e gestão territorial por parte dos indígenas todas as 

terras indígenas impactadas; 

•  Promover  mecanismos de combate a incêndios e controle de garimpo nas TI's. 

• Promover ações de educação ambiental relacionadas aos usos do território. 

• Criar um planejamento articulado de vigilância das terras indígenas; 

• Instituir planos de vigilância e gestão territorial para as terras indígenas em cada um dos 

municípios onde se localizam, tendo como princípio conceitos indígenas sobre os usos de 

recursos naturais; 
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• Promover ações integradas com os Programas de Recuperação de Áreas Degradas e 

Proteção de Nascente e Programa de Fomento a Cultura através de atividades de educação 

ambiental em suas relações com a cultura local, território e história; 

• Realizar oficinas sobre Vigilância, Gestão Territorial; 

• Realizar curso de capacitação em vigilância de terras indígenas, subdividido em etapas 

referentes às especificidades de cada aldeia; 

•  Elaborar material bilíngue para divulgação do Plano de Vigilância e Gestão Territorial de 

cada Terra Indígena. 

 

4. INDICADORES 
 

• Efetiva estruturação material e pessoal para vigilância e operacionalização do Plano de 

Vigilância e Gestão Territorial; 

• Efetiva participação indígena na criação e instituição de planos de vigilância e gestão 

territorial; 

• Manifestações positiva das comunidades indígenas e de representantes de agências 

indigenistas; 

• Cursos de capacitação realizados. 

• Cumprimento dos prazos previstos nas atividades; 

• Impressão de material bilíngue para divulgação do Plano de Vigilância e Gestão Territorial 

de cada Terra Indígena em porcentagem adequada à população de cada TI. 

• Percentual de realização de oficinas sobre Vigilância, Gestão Territorial e Economia 

Ambiental e etapas de curso de capacitação para vigilância em terras indígenas; 

 

5. PÚBLICO – ALVO 
• Morador da Terra Indígena, preferencialmente homem com idade superior a 18 anos, 

que possua habilitação para carro e/ou moto 

 

6. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
* detalhamento via plano operativo até o 01 mês de início da constituição dos Comitês 

Gestores Locais. 
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• Constituição da coordenação do Programa que será composta pela equipe de antropólogos 

e representantes indígenas apontados pelas comunidades; 

● Realização de diagnóstico das terras indígenas, elaborado pela coordenação do Programa 

em diálogo com as comunidades com objetivo de contribuir com dados para elaboração do 

plano de vigilância e gestão territorial, deverá ser realizado Levantamento de dados e 

mapeamento in loco de áreas potencialmente vulneráveis e/ou de relevância nas Terras 

Indígenas deverá seguir as diretrizes metodológicas do Etnomapeamento e/ou Cartografia 

Social; 

● Elaboração, a partir do diagnóstico, de um mapa detalhado das pressões e ameaças de 

cada TI. A elaboração desse mapa fornecerá diretrizes para a Elaboração do Plano de 

Vigilância e Gestão Territorial das terras indígenas e deverá seguir as diretrizes 

metodológicas do Etnomapeamento e/ou Cartografia Social; 

● Realização de oficinas e cursos, com representantes das comunidades, sobre Gestão e 

Vigilância Territorial.  Considerando que as TI's Barão de Antonina, Mococa e Apucaraninha 

possuem divisa com o rio Tibagi, serão alvo de ênfase especial nas atividades de Vigilância. 

A carga horária mínima desses cursos deverá ser de 20 horas; o número de participantes 

por TI deve ser proporcional ao nº de habitantes, variando entre 5 e 30 participantes por TI, 

sendo que todas participantes com mínimo de 90% de presença receberão certificados. 

Detalhes sobre Plano de Curso e itens relativos ao Material Didático serão alvo de 

detalhamento no Projeto Executivo.  

Para execução do Plano de Vigilância e Gestão Territorial se deverá viabilizar a participação 

indígena em cursos de capacitação e treinamento sobre controle de queimadas e invasores 

com órgãos competentes. Os cursos de habilitação para os vigilantes indígenas deverá 

ocorrer de forma paralela à estas ações iniciais; 

● Elaboração de material bilíngüe com número de exemplares condizentes ao público das 

terras indígenas. 

● Elaboração e execução do Plano de Vigilância e Gestão Territorial das terras indígenas, 

contendo a síntese do conteúdo dos cursos, mapas e outras informações impressas em 

cartilhas bilíngües e implementação continuada dessas ações através dos profissionais 

indígenas remunerados, nas seguintes etapas:  

 

1. Realização de oficinas e cursos de capacitação dos vigilantes indígenas para a 

implementação do Programa, cujos temas são: controle de focos quentes; gestão do meio 

ambiente; ameaças de invasão; legislação indigenista; legislação ambiental e economia 
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ambiental. No que tange ao fluxo dos temas nas oficinas e cursos, haverá uma definição 

prévia acordada entre a Equipe Técnica e os Comitês Gestores Locais; Além da capacitação 

do pessoal envolvido neste projeto, será construída de forma participativa, através de 

reuniões, uma metodologia relativa às ações fiscalizadoras nas T.I.s e no seu entorno 

imediato;          

2. aquisição de veículos e equipamentos necessários à execução das ações do Programa; 

3. Elaboração de um plano de vigilância e gestão territorial bilíngüe em cada Terra Indígena; 

4. Execução continuada das ações apontadas no Plano de Vigilância e Gestão Territorial; 

5. Produção de relatórios de monitoramento e avaliação das ações do Programa.                          

 

A equipe técnica contará, invariavelmente com a presença indígena. Haverá um 

coordenador indígena e um coordenador não indígena neste programa,. O número de 

participantes indígenas no Programa de Vigilância e Gestão Territorial poderá variar de 

acordo com: (a) proximidade com a UHE; (b) estar às margens do rio Tibagi ou em sua 

bacia; (c) tamanho da terra indígena; (d) risco de invasão física ou de poluição por resíduos 

químicos; (e) incidência de queimadas em cada terra indígena; (f) articulação de ações junto 

ao Programa de Recuperação de Áreas Degradadas; (g) risco de invasão de garimpeiros. 

O indígena participante será o responsável pela vigilância dos limites da T.I., bem como da 

mobilização de sua comunidade em torno desta temática e da realização das atividades 

pertinentes ao programa. A comunidade impactada fará a escolha do fiscal.  

Este Programa terá 05 etapas (maior detalhamento será fornecido no Projeto Executivo do 

Programa).  

A primeira etapa consiste na contratação de pessoal capacitado e na realização de oficinas 

e cursos de capacitação dos vigilantes indígenas para a implementação do Programa, cujos 

temas são: controle de focos quentes; gestão do meio ambiente; ameaças de invasão; 

garimpo nas áreas indígenas, legislação indigenista; legislação ambiental e economia 

ambiental. Tais cursos e oficinas devem ser ministrados considerando os princípios e 

métodos do Etnomapeamento e Etnodiagnóstico, de forma a garantir o diálogo entre as 

formas nativas de produzir e de organizar informações sobre o território e instrumentos 

técnicos de precisão. 

Aas oficinas e cursos, assim como sua carga horária e número de participantes, serão 

definidos em momento posterior, enfatizando-se, porém, a preeminência de tais 

capacitações para realização das demais ações previstas no Programa. Após a capacitação 

do pessoal envolvido neste projeto, a coordenação do Programa será responsável por 
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fomentar a elaboração dialógica (reuniões entre os indígenas e equipe técnica) de diretrizes 

preliminares relativas às ações de vigilância nas T.I.s; Serão realizados cursos de 

capacitação de vigilantes (20 pessoas de cada terra indígena e ofertados cursos de 

habilitação A, B e C para 2 pessoas de cada por TI. 

A segunda etapa consistirá na aquisição de veículos e equipamentos necessários à 

execução das ações do Programa pelo CECS, os quais serão encaminhados às 

comunidades indígenas viabilizando o início das ações de vigilância; 

Na terceira etapa será elaborado um plano de vigilância e gestão territorial em cada Terra 

Indígena em direto diálogo com as discussões fomentadas ao longo dos cursos e utilizando 

os dados levantados nos diagnósticos. Tal Plano deverá contemplar temas abordados ao 

longo das capacitações, mapas georeferenciados das TI’s, assim como as diretrizes 

elaboradas no diálogo entre a equipe técnica e comunidades indígenas em cada TI. Será 

destinado um período de 1 a 3 meses para elaboração de tais Planos em cada TI (etapa 3), 

período variável de acordo com as especificidades de cada TI. Ao fim deste processo tais 

dados deverão ser sistematizados para elaboração de material impresso bilíngue a ser 

disponibilizado nas TI’s; 

A execução continuada das ações apontadas no Plano de Vigilância e Gestão Territorial é 

inerente à quarta etapa do presente Programa. Quaisquer indícios de invasões deverão ser 

imediatamente comunicados à Funai, em especial através da Coordenação Geral de 

Monitoramento Territorial – CGMT/DPT 

A quinta etapa será formada pelos relatórios de monitoramento e avaliação das ações do 

Programa, os quais devem ter início com a própria implantação do Programa. 

 

* Todo veículo ou maquinário a ser adquirido pelo empreendedor e doado à organização 

indígena terá sua entrega condicionada à comprovação de capacitação (habilitações, curso 

de tratoristas, etc.). 

 

7.ELEMENTOS DE CUSTO 
 

7.1.Recursos Humanos 

Coordenação:  Antropólogos. 

Profissional especialista em Georeferenciamento. 
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3 vigilantes indígenas na TI Mococa 

2 vigilantes indígenas na TI Queimadas 

2 vigilantes indígenas na TI Apucaraninha 

2 vigilantes indígenas na TI Barão de Antonina 

2 vigilantes indígenas na TI São Jerônimio 

2 vigilantes indígenas na TI Pinhalzinho 

2 vigilantes indígenas na TI Laranjinha 

1 fiscal indígena na TI Posto Velho/ Ywy Porã 

2 Colaboradores indígenas por Terra Indígena para elaboração de material bilíngue 

(compartilhados com o Programa de Apoio às Atividades Culturais). 

A contratação dos profissionais indígenas seguirá os procedimentos descritos na página 

88 do presente documento. 

 

7.2 Recursos Materiais 

 

Os veículos do Programa que serão destinados às comunidades indígenas possuem 

despesas com manutenção, imposto e combustível previstas no PBA durante sua vigência. 

A manutenção e o combustível estão previstos para utilização dos veículos nas atividades 

de implementação do Programa, não contemplando a utilização dos veículos em atividades 

fora do escopo para os quais foram designados, no caso, a vigilância da TI (salvo veículos 

compartilhados com outros Programas). A entrega dos veículos está condicionada à 

comprovação de carteira de habilitação compatível com as características do mesmo, serão 

ofertados cursos de habilitação no Programa conforme descrito abaixo. 

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO  QTDE 

 MATERIAL DE CONSUMO – ANO – 5 anos   

  Combustível*    

1 gasolina para motocicleta (lt/mês) 40 

2 óleo diesel para camionete (lt/mês) 100 

3 revisões e manutenções 12 

 4 Uniformes para 2 vigilantes – Todas TI’s exceto Mococa e Posto Velho 20 

 Uniformes para 3 vigilantes – TI Mococa 30 
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 Uniformes para 1 vigilantes – TI Posto Velho 10 

5 

Impressão de cartilhas bilíngües por Terra Indígena (valor proporcional ao número de 

habitantes) 

6 

Impressão de Plano de Vigilância e Gestão Territorial por Terra Indígena (valor 

proporcional ao número de habitantes) contendo etnomapa. 

7 Contratação de monitor indígena (elaboração de cartilha) por TI 2 

 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   

8 

Motocicleta 150 cc tipo off-road - 0 km – TI Queimadas, TI Mococa, TI 

Pinhalzinho, TI Ywy Porã, TI Laranjinha. 1** 

9 

Motocicleta 150 cc tipo off-road - 0 km - TI Apucaraninha, TI São Jerônimo e 

TI Barão de Antonina 2** 

10 Veículo pick-up cabine dupla 4 x 4  - 0 km 1 

11 

Automóvel 1.6cc (mínimo) compartilhado com o Programa de Gestão – TI 

São Jerônimo 2 

12 

Veículo pick-up cabine dupla 4 x 4  - 0 km – TI Apucaraninha - compartilhado 

com o Programa de Gestão 3*** 

13 Cabana tipo camping 1 

14 Rádio Comunicação 1 

*O volume de combustível mensal por Terra Indígena/Mês é de 40 litros de gasolina por 

motocicleta e 100 litros de óleo diesel por camionete. A exceção é a Terra Indígena 

Apucaraninha onde se está prevendo 50 litros de gasolina por motocicleta e 200 litros de 

óleo diesel por camionete, considerando o maior número de veículos e o tamanho de área 

da Terra Indígena. 

** Para o caso da TI Apucaraninha, TI São Jerônimo e TI Barão de Antonina serão 

adquiridas 2 motocicletas 150cc 0km off road por Terra Indígena, as demais TI’s serão 

contempladas com 1 motocicleta. 

*** Para o caso da TI Apucaraninha serão adquiridas 3 camionetes cabine dupla 4x4 0km, 

todas serão compartilhadas com o Programa de Articulação de Lideranças, Gestão, 

Execução e Monitoramento do PBA. As aldeias que deverão ser contempladas são: Sede, 

Barreiro e Água Branca. O número maior de camionetes para a TI Apucaraninha se deve à 

maior área dessa terra indígena, assim como o maior número de habitantes e aldeias. 

Para o caso de Ywy Porã a comunidade optou por trocara pick up 4x4 por um veículo F400 

(descrito no Programa de Apoio às atividades Agropecuárias). 
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7.4.Construção Civil:  

 

Neste Programa não serão realizadas construções. 

 

8. CRONOGRAMA 
*Cronograma válido para todas Terras Indígenas 

 

PERÍODO   

  1º 
ano  

 2º 
ano  

 3º 
ano  

 4º 
ano  

 5º 
ano  

 

ATIVIDADE DETALHAMENTO 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
Constituição da 

coordenação do 

Programa  

Equipe de Antropólogos e 
representantes indígenas 

apontados pelas omunidades. 

 X         

Realização de 
diagnóstico das 
terras indígenas.  

Levantamento de dados e 
mapeamento in loco de áreas 

potencialmente vulneráveis e/ou 
de relevância nas Terras 

Indígenas  

 X         

Elaboração, a partir 
do diagnóstico, de 
um mapa 
detalhado das 
pressões e 
ameaças de cada 
TI.  

A elaboração desse mapa 
fornecerá diretrizes para a 

Elaboração do Plano de Vigilância 
e Gestão Territorial das terras 

indígenas; 

  X        

Realização de 
oficinas e cursos, 
com 
representantes das 
comunidades, 
sobre Gestão e 
Vigilância 
Territorial.   

Para execução do Plano de 
Vigilância e Gestão Territorial se 
deverá viabilizar a participação 

indígena em cursos de 
capacitação e treinamento sobre 

controle de queimadas e invasores 
com órgãos competentes. Os 
cursos de habilitação para os 

vigilantes indígenas deverá ocorrer 
de forma paralela à estas ações 

iniciais; 

  X        

Elaboração e 
execução do Plano 
de Vigilância e 
Gestão Territorial 
das terras 
indígenas, nas 

Síntese do conteúdo dos cursos, 
mapas e outras informações 

impressas em cartilhas e 
implementação continuada dessas 

ações através dos profissionais 
indígenas remunerados. 

  X X X X X X X X 
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seguintes etapas 

 
 
 

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
● O monitoramento e a avaliação do presente Programa terá por base os relatórios 

semestrais elaborados pelas equipes de campo e relatórios anuais das atividades que serão 

elaborados pelos coordenadores do PBA e que serão encaminhados à FUNAI, ao Ministério 

Público e ao  Consórcio Energético Cruzeiro do Sul. Tais relatórios estarão conectados às 

etapas de execução do Programa. Eles refletirão o fluxo do desenvolvimento do Programa e 

seus indicadores.  

● Os relatórios elaborados serão apresentados e discutidos com as comissões 

indígenas de cada TI impactada, de forma a garantir ampla compreensão e participação 

indígena no processo. 

� O monitoramento tem como foco o acompanhamento e vigilância das ações 

executadas no Programa. Já, para avaliação, o foco é a averiguação da sustentabilidade do 

Programa, resguardando a realização alterações, quando necessárias. 

�  A avaliação deste Programa irá ocorrer, como no caso dos demais Programas, no 

âmbito dos Comitês Gestores Locais, especo onde se pretende garantir a livre e ampla 

manifestação e participação das comunidades. 

� as reuniões do Comitê Gestor Geral, Comitês Gestores Locais e das Comissões 

Aldeãs são instâncias de monitoramento, acompanhamento e avaliação constante da gestão 

do PBA, devendo suas atas serem encaminhadas à Funai/DPDS/CGGAM, responsável 

legal pelo componente indígena no processo de licenciamento ambiental. 

�  o conjunto de dados como atas de reuniões dos comitês, relatórios de gestão e 

acompanhamento presencial constituem alguns dos instrumentos de monitoramento e 

avalição da Funai, que será realizado ao longo da vigência do PBA.  

�  Serão realizadas atividades de avaliação participativa envolvendo os participantes 

diretos das atividades de cada programa e os demais membros das comunidades indígenas.  

�  Cada atividade desenvolvida pelo programa, em especial os processos formativos, 

possuirá um sistema próprio de avaliação por parte dos participantes ou beneficiários 

diretos.  
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10. ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL 
• Terras indígenas impactadas pela UHE Mauá; 

• Funai - Coordenação Geral de Monitoramento Territorial (CGMT) da Diretoria da Proteção 

Territorial da Funai, no que tange à vigilância do território, e com a Coordenação de Projetos 

Ambientais (COPAM/CGGAM/DPDS). 

 

11. INTERAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS AMBIENTAIS 
Este programa articula-se aos de Sustentabilidade Econômica das Comunidades Indígenas, 

ao de Recuperação de Florestas Nativas e Proteção de Nascentes, pelo fato de ter como 

eixo central de suas ações o uso sustentável dos recursos naturais disponíveis nas terras 

indígenas e suas relações com o entorno. Articula-se ainda ao de Fomento à Cultura e de 

Educação Patrimonial, pois, um de seus pilares reside na relação entre terra e identidade. 

Por fim, conecta-se ao programa de Articulação de Lideranças e Gestão do PBA, pois 

fomenta a ampliação conjunta de debates nas aldeias impactadas, neste caso sobre a 

vigilância, uso da terra e a influência do entorno. 

 

12. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E REQUISITOS LEGAIS 
Estatuto do Índio e Constituição Federal;  

 

13. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA ELABORAÇÃO 
 

Técnico Formação 
Conselho de Classe 

ou Identidade 
Cadastro Ibama 

Paulo Roberto 

Homem de 

Góes 

Mestre em Antropologia – 

Etnologia Indígena 

Sociólogo: DRT/  PR - 

0371 

Sócio da Associação 

Brasileira de 

Antropologia 

Consultor Técnico 

Ambiental Classe 

5.0 

n.° 4736929 

Gilberto Yudi 

Shingo 

Mestre em Engenharia 

Agronômica com especialidade 

em Agricultura Orgânica 

CREA-PR 23750/D  - 
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14. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Não se aplica. 
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IV – PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS 

DEGRADADAS E PROTEÇÃO DE NASCENTES 
 

1. JUSTIFICATIVAS 
Considerando o atendimento aos itens 3.1; 4.1; 5.1; 6.3 e 6.7 descritos na Matriz de 

Impactos da UHE Mauá- Mococa, e às discussões, preocupações e contribuições indígenas 

fomentadas pelo contexto de realização das oficinas para elaboração do presente PBA, este 

Programa justifica-se, primeiramente como medida de mitigação, pois visa diminuir os 

impactos relacionados à supressão de áreas florestais efetuada para enchimento do 

reservatório da UHE Mauá.  Em segundo lugar, o presente programa visa compensar as 

populações indígenas no que se refere ao aproveitamento dos recursos hídricos constituintes 

da territorialidade indígena e às conseqüências atreladas a esta atividade no que se refere a 

aspectos ambientais, históricos e simbólicos.   

O histórico de ocupação territorial, as diferentes formas de relação com mercados externos, 

a extensão da área demarcada e os tipos de cultura ali produzidas, as formas de inserção 

institucional dos órgãos indigenistas, entre outros fatores, implicam em que cada área 

indígena aqui considerada possui suas especificidades ambientais. Porém, ao longo das 

discussões promovidas pelas oficinas de elaboração do presente documento, ficou evidente 

que as ações organizadas neste Programa são pertinentes a todas as áreas, desde que 

planejadas e executadas considerando tais especificidades. 

Terras indígenas como Apucaraninha, Ywy Porã, Laranjinha, São Jerônimo e Pinhalzinho, 

não obstante, terem sido alvos de levantamentos preliminares relativos às áreas de 

recuperação, possivelmente necessitarem de um diagnóstico rápido que aponte 

quantitativamente a extensão de áreas a serem recuperadas. Tal estudo deverá ter 

colaboração de biólogos para apontamento das espécies prioritárias, e engenheiro florestal 

ou cartógrafo para elaboração de mapas das terras indígenas onde constem as áreas de 

uso, preservadas, nascentes e cursos d’água e áreas a serem recuperadas. 

Por sua vez, terras indígenas tais como Mococa e Queimadas que aparentemente possuem 

mais do que a porcentagem de matas protegidas do que exigido por lei, podem ter ações 

mais restritas a um diagnóstico rápido que aponte se tal necessidade de recuperação existe 

ou não, à formação de agentes ambientais e à elaboração de materiais áudio-visuais que 

versem sobre a temática ambiental.   
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Para o caso específico da terra indígena de Barão de Antonina, por conta de um processo 

indenizatório referente aos passivos ambientais da Linha de Transmissão Apucarana – 

Figueira que corta a TI, a Copel está elaborando um diagnóstico referente às áreas 

necessárias à recuperação, o que pode ser aproveitado em um sentido de parcerias com o 

CECS dentro do escopo do presente Programa. 

Especificamente para os casos de Mococa e Queimadas, este Programa prevê também a 

contratação de mão-de-obra indígena para plantio da área de preservação permanente do 

reservatório da UHE Mauá. 

 

2. OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo Geral 

• Recuperar áreas degradadas e matas ciliares nas terras indígenas impactadas pelo 

empreendimento ; 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

• Promover ações de preservação e recuperação da vegetação de mata atlântica bem como 

produzir mudas e plantar (em áreas de vegetação secundária) espécies vegetais nativas 

desta e de outras florestas do local e de uso indígena;  

• Realizar diagnóstico etnoambiental das terras indígenas com vista qa embasar as ções de 

recuperação de áreas degradadas. 

• Fornecer meios de capacitação de agentes comunitários para o fomento, debates e criação 

de políticas intra-aldeãs e inter-aldeãs de recuperação e preservação ambiental; 

• Levantar qualitativa e quantitativamente as espécies “problemas” (espécies introduzidas-

exóticas fauna e flora) nas TIs e seu entorno, realizando o seu manejo (controle e 

erradicação) condicionado ao resultado do diagnóstico previsto neste programa; 

• Promover ações que visem aumentar o volume de água de boa qualidade e, 

conseqüentemente a população de peixes nos córregos, através da recuperação de matas 

ciliares;  

• Evitar erosão do solo e assoreamento das vertentes de água; 
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• Manter articulação com Programa de Vigilância e Gestão Territorial para combate aos 

incêndios;  

• Recuperar as margens do reservatório mais próximas a aldeia, de modo a garantir o fluxo 

gênico da fauna e da flora da região; 

• Contratar preferencialmente mão-de-obra indígena das comunidades de Mococa e 

Queimadas para plantio da APP do lago da UHE Mauá e nos trabalhos do horto florestal; 

• Apoiar a recuperação das áreas de preservação permanente nas faixas ciliares dentro da 

terra indígena (fornecer mudas e treinamento aos indígenas, para a produção das mudas) e 

incentivo ao desenvolvimento de matas em estágio médio e avançado; 

 

3. METAS  
 

• Recuperação, preservação, ampliação, plantio e monitoramento de espécies vegetais nas 

áreas definidas por este programa, no período de execução do PBA,  sendo a implantação 

de  espécies nativas e para artesanato nas T.I.s, com 15,122 ha de bambu e 129,833 ha de 

espécies nativas;  

• Implementar ações de etnodiagnóstico, orientação técnica, fornecimento de mudas e 

materiais com vistas a recuperação de áreas degradadas apontadas pelas comunidades das 

oito aldeias envolvidas e nas áreas a serem adquiridas ao longo do período de implantação 

do PBA; 

• diversificação da fauna e flora através do aumento de áreas florestais no decorrer da 

execução deste programa  

• Incremento do volume de água e população de peixes nos afluentes do rio ao final de 5 

anos; 

• Participação de indígenas das T.I. Mococa e Queimadas na equipe de reflorestamento do 

entorno do reservatório da UHE Mauá e nos trabalhos do Horto Florestal, compondo 30% 

desta e com previsão de variação no número de pessoas conforme a capacidade de 

adaptação; 

• Construir 6 viveiros de mudas para armazenagem e produção, e também para o cultivo de 

plantas medicinais, com plena participação dos indígenas na sua condução; 01 por terra 
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indígena, com exceções das T.I. Mococa e São Jerônimo que tomaram a decisão de não ter 

o viveiro 

 

4.  INDICADORES 
 

• fichas e planilhas de controle com anotações diárias; responsáveis: assalariados e 

técnicos; 

• Impressão do Diagnóstico e Projeto de Recuperação bilíngues de cada TI em número 

compatível à população de cada TI. 

• relatório fotográfico e áudio-visual quinzenal, para registrar os eventos mais 

importantes; responsáveis: equipe técnica; 

• cronograma de atividades deste programa no decorrer dos cinco (5) anos de duração 

do Projeto Básico Ambiental; responsáveis: equipe técnica; 

• relatórios mensais internos em cada TI (para composição de memória do processo 

para a coordenação do PBA) e relatórios anuais elaborados pelos coordenadores para 

entrega nos órgãos competentes, que demonstrem as etapas realizadas e não realizadas, 

com justificativas no segundo caso; responsáveis: equipe técnica; 

• grau de satisfação das comunidades, medidas anualmente através de enquete; 

responsáveis: equipe técnica; 

 

5. PÚBLICO-ALVO  
Comunidades Indígenas 

 

 

6. METODOLOGIA  
 

A condução das atividades deste programa, envolverá técnicos especializados das ciências 

sociais, biológicas e agrárias, contratados pelo Projeto, indígenas contratados para serviços  
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gerais da atividade silvícola, contratação temporária de mão-de-obra indígena para as obras 

de construção civil e o técnico administrativo nas atividades de aquisição e distribuição de 

material, este último, em comum com os outros programas do PBA..  

Em relação à capacitação indígena, os cursos deverão ser realizados nas comunidades 

indígenas, e o seu conteúdo, assim como as formas de realização dos deverão ser 

adaptados à realidade das comunidades indígenas com acompanhamento integral dos 

técnicos responsáveis. Ainda que constem nos itens abaixo, toda a relação de cursos 

relacionadas às atividades do presente PBA, serão ofertados às comunidades de acordo 

com as especificidades das ações de cada terra indígena. 

6.1. Elaboração de diagnóstico rápido 

Objetivos: etno diagnóstico para obter um quadro atual da situação das áreas degradadas 

com necessidade de recuperação e proteção de nascentes, com a participação de membros 

da comunidade indígena,  realizando medição de áreas, coleta de amostra de solo e 

posterior análise química, classificação de solo, recursos hídricos, fauna e flora, 

compactação do solo e situação da conservação do solo, possibilitando o ajuste no 

cronograma deste programa. 

 6.1.1. Público Alvo: comunidades indígenas (execução a cargo da equipe técnica de 

administração, engenharia florestal e assalariados indígenas). 

6.1.2. Relatórios: mensais contendo as realizações do período. 

 

6.2. Capacitação Indígena  

Objetivos: possibilitar o acesso das comunidades indígenas aos métodos de reflorestamento, 

conciliando com os saberes indígenas, garantir a formação e o bom desempenho do pessoal 

indígena assalariado, subsidiar as famílias indígenas com novos conhecimentos que possam 

agregar valor aos seus produtos e atender demandas de capacitação levantadas nas oficinas 

realizadas nas TIs. 

Os cursos serão ofertados por terra indígena ou agrupando 2 pela proximidade de ambas. 

6.2.2. Público Alvo: agente agroambiental indígena do Programa de Recuperação de Áreas 

Degradadas e Proteção de Nascentes e demais interessados da comunidade indígena, sem 

distinção de gênero e idade, incluindo mulheres, idosos e jovens, contudo, resguardando as 

crianças. 

 

6.2.3. Relatórios: semestrais contendo as realizações do período. 



 

24 DE MAIO DE 2012 

 

258

6.2.4. Cursos a serem ofertados às comunidades indígenas (de acordo com as ações específicas a serem implementadas dentro do escopo do 

presente processo): 

Item Curso  Objetivo  Público Alvo por T.I.  Carga Horária  

6.2.4.1

.  

Silvicultura - trabalhador 

em florestamento 

(essências florestais 

nativas) 

Objetivo : Identificar a importância da vegetação ciliar 

compreendendo os aspectos legais e de preservação 

ambiental. 

agricultores indígenas, sem 

distinção de gênero e idade; 

20 pessoas. 

8 horas. 
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6.3. Contratação do agente agroambiental indígena assalariado para os serviços gerais 

Objetivo: A escolha dos agentes agroambientais indígenas fica a cargo da indicação da 

comunidade, conforme a sua tradição, costumes e critérios para tal fim, no entanto, com 

apontamento do perfil esperado destes profissionais, por análise do Comitê gestor local  

deste PBA de cada terra indígena. O indígena para este trabalho deverá ter concluído o 

ensino fundamental (8ª serie completa e com certificado de conclusão) e ter conhecimento 

tradicional no assunto, apresentado pelo Comitê Gestor Local.   

6.3.1. Público alvo: indígenas com perfil e capacidade física para desempenhar a atividade. 

Se buscará promover a interação entre agentes indígenas das diversas TI's, de forma a 

incentivar a troca de saberes entre essas pessoas. 

 

6.4. Contratação e estruturação da equipe técnica 

Objetivo: seleção de profissionais especialistas em silvicultura para o monitoramento do 

programa, conforme cronograma do mesmo, com o apoio do antropólogo e do agrônomo 

contratados para a condução dos trabalhos nas terras indígenas, pelo Subprograma de 

Gestão.  

 

6.4.1. Público Alvo: 1 profissional da engenharia florestal e 1 biólogo, para desempenhar as 

suas funções nas 08 terras indígenas envolvidas.  

6.4.2. Relatórios: mensais contendo as realizações do período. 

 

6.5. Cotação de preços de material e insumos 

Objetivo: apontar as necessidades de aquisição de material e insumos ao longo do período 

de execução do PBA. 

6.5.1. Público Alvo: equipe técnica de administração compartilhado entre as TIs. 

6.5.2. Relatórios: mensais contendo as realizações do período. 

 

6.6. Aquisição de material e insumos 
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Objetivo: organizar sistematicamente a aquisição de material e insumos ao longo do período 

de execução do PBA, conforme o cronograma de aquisição. Estas aquisições serão para uso 

exclusivo neste Programa. 

6.6.1. Público Alvo: equipe técnica de administraçãocompartilhado entre as TIs.  

6.6.2. Relatórios: mensais contendo as realizações do período. 

 

6.7. Contratação para montagem da infra-estrutura (em interface com o subprograma de 

agricultura) 

Objetivo: construir as instalações necessárias para as atividades silvícolas, no 1º ano vigente 

do PBA, com uso exclusivo de mão-de-obra  indígena. O viveiro de mudas terá o objetivo de 

abrigar mudas doadas pela Copel, produzir mudas nativas, de olerícolas e plantas 

medicinais, este último será manejado em um herbário dentro do próprio viveiro, sendo 

incumbência do agente agro ambiental contratado os cuidados diários. As TIs Mococa e São 

Jerônimo decidiram em não ter a construção de viveiro de mudas como forma de 

compensação nem a contratação do agente agro ambiental.  

6.7.1. Público Alvo: empresas de construção civil e membros da comunidade indígena para a 

execução das obras. 

6.7.2. Relatórios: mensais contendo as realizações do período. 

 

6.8. Execução dos trabalhos  

6.8.1. Público Alvo: comunidade indígena, conforme a sua forma de distribuição de afazeres; 

6.8.2. Relatórios: semestrais contendo as realizações do período. 

6.8.3. Informações gerais 

A silvicultura de recuperação de áreas degradadas e de proteção de nascentes, visa o 

plantio de espécies nativas da região, recompondo as espécies endêmicas e também para a 

geração de matéria-prima de artesanato e medicinal. Também visa à preservação de 

espécies tradicionais através de coleta e seleção de sementes e mudas.  
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A Companhia Paranaense de Energia Elétrica (COPEL) se prontificou em garantir as ações 

citadas  no Programa, fornecendo mudas de árvores e orientação técnica de diagnóstico, 

implantação e acompanhamento técnico de um engenheiro florestal.  

 

6.8.4.  Culturas 

 

• Reflorestamento com espécies nativas: visa atender as necessidades deste programa com 

espécies para recomposição da flora local, bem como para gerar matéria-prima de 

artesanato e medicinal, compreendendo quaisquer áreas degradadas pela ação humana nas 

terras indígenas e de mata ciliar. As oficinas realizadas nas T.I.s apontaram as espécies 

mais ocorrentes  e que podem constituir a lista de uma diversidade de espécies a serem 

adotadas. Serão utilizadas mudas compradas pelo programa e também aquelas produzidas 

nos viveiros. 

• Manutenção das mudas: o programa garante orientação técnica para a implantação, 

condução, reposição e produção de novas mudas no tempo que for necessário. 

 

6.9 Material para impressão. 

 

Os dados elaborados no contextos dos Etnodiagnósticos e cursos deverão ser sintetízados 

em cartilhas bilíngues a serem impressas em quantidade condizente com o número de 

habitantes de cada TI. A produção deste material estará relacionada diretamente ao 

Programa de Fomento à Cultura e deverá ser supervisionada pela equipe de antropólogos. 

 

7. ELEMENTOS DE CUSTO  
 

7.1 Recursos Humanos  

 

7.1.1. Equipe Técnica 
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Coordenação: Engenheiro Florestal; deverá ter experiência com comunidades indígenas e 

processos de recuperação de áreas degradadas. 

 

Equipe: 

1 Engenheiro florestal (coordenador do programa) 01 

2 Engenheiros Agrônomos (compartilhado com Subprograma de 

Gestão) 
04 

3 Antropólogos (compartilhado com Subprograma de Gestão) 04 

4 Biólogo (ter experiência com comunidades indígenas e processos 

de recuperação de áreas degradadas e para definição de espécies 

a serem plantadas) 

01 

5 Educador Ambiental (compartilhado com Subprograma de Gestão 

de Resíduos) ter experiência com comunidades indígenas e 

processos de recuperação de áreas degradadas 

02 

 

 

7.1.2. Assalariados indígenas 

T.I. MOCOCA - ASSALARIADOS INDÍGENAS - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS 

DEGRADADAS E PROTEÇÃO DE NASCENTES (RP) 

1 
Trabalhador para reflorestamento no entorno da 

UHE Mauá 
30% do total de profissionais 

2 Trabalhador no Horto Florestal (horto do CECS) 30% do total de profissionais 

T.I. QUEIMADAS - ASSALARIADOS INDÍGENAS - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS 

DEGRADADAS E PROTEÇÃO DE NASCENTES (RP) 

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTDE 

1 
agente agroambiental (no viveiro da TI) serviços 

gerais 
01 

2 
Trabalhador para reflorestamento no entorno da 

UHE Mauá 
30% do total de profissionais 
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3 Trabalhador no Horto Florestal (horto do CECS) 30% do total de profissionais 

 

Obs: horto florestal não tem nada a ver com o viveiro de mudas de cada T.I. Este horto 

florestal será uma obra do CECS e que deverá empregar 30% dos trabalhadores indígenas. 

Se trata de uma medida de mitigação obrigatória que o empreendedor realizará nas margens 

do lago do reservatório, sendo que a participação indígena nesta atividade constitui uma 

extensão da mesma ao componente indígena, ainda que sua natureza seja distinta do PBA. 

As demais T.I.s não se enquadrarão neste trabalho, ficando somente o agente agro 

ambiental indígena como o responsável pelo viveiro e pelas atividades a campo deste 

programa. 

A contratação dos profissionais indígenas seguirá os procedimentos descritos na página 

88 do presente documento. 

 

 

DEMAIS TIs:  T.I.Queimadas, Apucaraninha, Barão de Antonina, Laranjinha, Posto Velho e 

Pinhalzinho,  com exceção  da T. I. São Jerônimo que não terá trabalhador no Programa 

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTDE DE AGENTES POR T.I.

1 

Agente agroambiental  (serviços 

gerais) 5 anos  

 

01 

 

 

 

7.2 Recursos Materiais  

7.2.1. UNIFORMES    

 

T.I. MOCOCA - UNIFORMES PARA O PROGRAMA/ANO 

ITEM QTDE DISCRIMINAÇÃO 

1 4 boné 
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2 8 calça 

3 8 jaleco 

4 4 bota de segurança (pares) 

5 4 cinto 

6 8 meia (pares) 

7 8 camiseta 

 

T.I QUEIMADAS – UNIFORMES PARA O PROGRAMA/ANO 

ITEM QTDE DISCRIMINAÇÃO 

1 5 boné 

2 10 calça 

3 10 jaleco 

4 5 bota de segurança (pares) 

5 5 cinto 

6 10 meia (pares) 

7 10 camiseta 

   

 

T.I. APUCARANINHA, BARÃO DE ANTONINA, LARANJINHA, POSTO VELHO E 

PINHALZINHO - UNIFORMES PARA O PROGRAMA/ ANO 

ITEM QTDE DISCRIMINAÇÃO 

1 1 boné 

2 2 calça 

3 2 jaleco 

4 1 bota de segurança (pares) 

5 1 cinto 

6 2 meia (pares) 

7 2 camiseta 
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7.2.2. ESPÉCIES FLORESTAIS DEFINIDAS PARA IMPLANTAÇÃO PELO 

PROGRAMA 

 

QUEIMADAS 

ITEM CULTURA ÁREA TOTAL ÁREA TOTAL 

    (ha) (alqueire) 

1 bambu 12,1 5 

2 árvores nativas 24,2 10 

  36,3  

 

APUCARANINHA 
  

ITEM CULTURA ÁREA TOTAL ÁREA TOTAL 

    (ha) (alqueire) 

1 bambu 2,42 1 

2 árvores nativas 24,2 10 

  26,62  

 

BARÃO DE ANTONINA 

ITEM CULTURA ÁREA TOTAL ÁREA TOTAL 

    (ha) (alqueire) 

1 plantas para artesanato 12,1 5 

OBS: 2,42 ha/ano de implantação  

 

 

 

SÃO JERÔNIMO  

CULTURA № FAMÍLIAS ÁREA/FAMÍLIA ÁREA TOTAL ÁREA TOTAL 
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    (alqueire) (ha) (alqueire) 

bambu 2 0,051 0,102 0,042 

 

LARANJINHA     

CULTURA ÁREA TOTAL ÁREA TOTAL 

  (ha) (alqueire) 

mata ciliar 6,05 2,5 

reserva legal 3,993 1,65 

 

POSTO VELHO   

ITEM CULTURA ÁREA TOTAL ÁREA TOTAL 

    (ha) (alqueire) 

1 bambu 0,5 0,21 

2 árvores nativas 6,05 2,5 

OBS:    

Árvores nativas: implantação de 1,21 ha/ano 

 

PINHALZINHO 

ITEM CULTURA ÁREA ÁREA  

    (ha) (alq) 

1 nativas 53,24 22,00 

    

Implantação de 10,648 ha/ano  
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7.3 Construção Civil 

VIVEIRO DE MUDAS CERCADO POR TELA DE AÇO GALVANIZADO (2.500m²) 

ITEMQTDE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 

1 30 abraçadeira 3/4" (unidade) 

2 30 adaptador T 50 mm p/ 3/4" + bucha redução (unidade) 

3 30 adaptador 1/2" (unidade) 

4 34,00 arame galvanizado 12 (kg) 

5 1,00 alicate (unidade) 

6 5,00 arame galvanizado 16 (kg) 

7 4,00 areia lavada Tibagi (m³) 

8 2,00 bico de torneira 1/2 (unidade) 

9 30,00 caibro eucalipto 5 x 5cm (metro linear) 

10 1,00 caixa d'água 500 litros em concreto (unidade) 

11 8,00 cano PVC 50 mm (unidade) 

12 2,00 carrinho de mão (unidade) 

13 1,00 cavadeira com cabo (unidade) 

14 6,00 cimento sc 50 kg (saco) 

15 1,00 cola PVC 175 ml (bisnaga) 

16 1,00 corrente para cadeado (kg) 

17 3,00 dobradiça 4" (unidade) 

18 1,00 filtro de linha (para a água de irrigação) unidade 

19 20,00 fio paralelo 2 x 2,5mm (m) 

20 1,00 interruptor externo (unidade) 

21 1,00 lâmpada 150W 127V (unidade) 

22 200,00 lona para cobrir substrato (m²) 

23 30,00 luva 3/4" para 1/2" (unidade) 

24 3,00 mangueira 0,5" x 2,5 mm (rolo de 100m) 

25 25,00 mangueira siliconada 0,5" (m) 
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26 1,00 martelo (unidade) 

27 400,00 microaspersores (unidade) 

28 2,00 pá de bico (unidade) 

29 4,00 palanques de concreto 3,0m (unidade) 

30 2,00 palanques de concreto 3,5m (unidade) 

31 1,00 pedra britada (m³) 

32 1,00 peneira de café (unidade) 

33 2,00 pazinha cultivadora (unidade) 

34 1,00 portão de correr em trilho 3,5m (unidade) 

35 42,00 postes de alambrado 10 x 10 (unidade) 

36 200,00 postes sustentação do sombrite (unidade) 

37 1,00 prego 12 x 12 (kg) 

38 1,00 prego 18 x 24 (kg) 

39 1,00 pulverizador costal Jacto 20 litros (unidade) 

40 2,00 rastelos (unidade) 

41 2,00 regador  10 litros (unidade) 

42 2,00 sacho 2 pontas com cabo (unidade) 

43 1,00 serrote de poda (unidade) 

44 1500,00 sombrite 50% m(²) 

45 1,00 soquete para lâmpada (unidade) 

46 600,00 tábua eucalipto bruto 20cm (metro linear) 

47 400,00 tela de aço galvanizado m² 

48 1,00 tomada externa (unidade) 

49 2,00 torneira 3/4 (unidade) 

50 2,00 vanga (unidade) 

51 2,00 veda-rosca 50m (unidade) 

52 36,00 viga de eucalipto 5 x 10cm (metro linear) 

53 40,00 telha ecológica  

54 160,00 parafusos para fixação da telha ecológica 
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OBS: com exceção da T.I.  Mococa e São Jerônimo, está programada a  

construção de 01 viveiro de mudas em cada  T.I. (cercado com tela de aço galvanizado) e  o mesmo também abrigará o herbário de plantas medicinais.

 

7.3.1 ESPÉCIES CITADAS PELAS COMUNIDADES PARA O PROGRAMA 

As espécies vegetais citadas  servirão de base para a produção de mudas nos viveiros e também 

para nortear as doações de mudas por parte da Copel. 

 

7.3.1.1. T.I. MOCOCA 

- bambu e cipó. 

 

7.3.1.2. T.I. QUEIMADAS 

- árvores nativas em geral. 

 

7.3.1.3. T.I APUCARANINHA 

- bambu; 

- taquara; 

- nativas em geral. 

 

7.3.1.4. T.I. BARÃO DE ANTONINA 

- plantas para artesanato; 

- plantas medicinais: erva-doce, erva-cidreira, novalgina, barbatimão, pau-tenente, erva-de-

santa-maria, bálsamo, flor-de-colibri (cuitelo) ou chupeta-de-anjo e cipó-de-anta. 

 

7.3.1.5. T.I. SÃO JERÔNIMO 

- bambu (Guarani). 

 

7.3.1.6. T.I. LARANJINHA 

- mata ciliar: ingá, pitanga, guabiroba, araçá peroba, cebolão, amora, marfim, palmeira, pau 

d’alho, óleo pardo, imbaúba, loro, açoita-cavalo, cambará,sapuva, pau d’arco, bambu, 

taquara, guaimbé (banana-de-macaco), olho-de-cabra, alecrim, cedro,pau-brasil, aroeira, 
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arau, araucária, guatambu, mogno, angico, leucena, espinheira-santa, pau-tenente, gurucaia, 

sassafrás, flamboyant, ipê-roxo, jangada, braúna, cabiúna e saboneteira; 

- medicinais: perna-de cavalo, abacaxi, alecrim-do-mato, poejo, guaco, sapé, cipó-três-

quinas, babosa, pau-d’alho, confrei, cipó-corrente, agrião, barbatimão, alcachofra, batata-

japonesa, capim-santo, erva-doce, erva-cidreira, hortelã, cipó-bravo, pega-pinto, jatobá, 

massanilha, mastruz, quebradura, rubim, margoso, boldo, batata-do-teiú, café-de-bugre, 

bananeira, fumo, ururcum, pata-de-vaca, laranjeira, picão, abacate, quebra-pedra, citronela, 

nó-de-cachorro, carqueja, cavalinha, açafrão, assa-peixe, jurubeba, ponta-livre, coentro, 

camomila, arnica, erva-de-santa-maria, chapéu-de-couro, chagas, língua-de-vaca, erva-de-

são-joão, arruda, bálsamo, noz-moscada e manjericão. 

  

7.3.1.7. T.I. POSTO VELHO 

- espécies nativas para artesanato e Reserva Legal. 

 

7.3.1.8. T.I. PINHALZINHO 

- espécies nativas para recomposição de mata ciliar, Reserva Legal e servindo também 

como plantas medicinais: casco-de-vaca, peroba, guabiroba, santa-bárbara, saboneteira, 

ingá, gurucaia, cedro, louro, cambará, pau-brasil, tapixingui, jatobá, marfim, guaritá, jaracatiá, 

canela, roseiro, amoreira, sapuva, ipê, figueira, araruva, timburi, palmeira, barbatimão, 

armoxogo, palmito, jangada, jacaré, erva-mate e graúna.  

 

7.4. Ferramentas – T.I. Queimadas, Apucaraninha, Barão de Antonina, Laranjinha, Posto Velho e 

Pinhalzinho 

 

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (EF) – AQUISIÇÕES SOMENTE NO 1º ANO 

ITEM QTDE DISCRIMINAÇÃO 

1 2 carrinho de mão 

2 3 enxadas 

3 2 cavadeira de 1 corte 

4 2 cavadeira de 2 cortes 
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5 3 enxadão 

6 3 foices 

 

 

 

8.CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADE 1 2 3 4  5 

Contratação da equipe técnica e dos assalariados indígenas   X        

Diagnóstico rápido das áreas  X         

Capacitação indígena  X X        

Cotação de preços de material e insumos   X        

Aquisição de material e insumos   X        

Implantação de espécies vegetais nativas e de uso indígena  
  X        

Incentivo à gestão ambiental pelos indígenas    X        

Recuperação ambiental das terras indígenas contempladas neste estudo     X X X X X X 

Montagem de infra-estrutura nas TIs para a execução das atividades de 

recuperação de áreas degradadas e proteção de nascentes. 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

9.MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

O monitoramento e a avaliação do presente Programa terá por base os relatórios mensais 

elaborados pelas equipes de campo e relatórios semestrais das atividades que serão 

elaborados pelos coordenadores do PBA e que serão encaminhados à FUNAI, Ministério 

Público e Consórcio Energético Cruzeiro do Sul. Tais relatórios serão apresentados e 
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discutidos com as comissões indígenas de cada TI impactada de forma a garantir ampla 

compreensão e participação indígena no andamento do processo.   

 O processo de monitoramento, em caso em que se fizer necessário, poderá servir a 

proposição de modificações às ações relativas ao Programa. 

 

10. ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL 

• Ministério Público Federal; 

• FUNAI; 

• Associações Indígenas;  

• Secretária de Assuntos Estratégicos – Assessoria para Assuntos Indígenas-PR;  

 

11. INTERAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS AMBIENTAIS 

Os trabalhos ficam sob supervisão do Programa de Gestão, com dependência também do 

Subprograma de agricultura, devido ao uso de maquinários e técnicas agronômicas e 

tradicionais. 

 

12. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E REQUISITOS LEGAIS 

Estatuto do Índio e Constituição Federal 

IBAMA – Código Florestal Brasileiro 

 

13.RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA ELABORAÇÃO  

Técnico  Formação  Conselho de Classe 

ou Identidade 

Cadastro Ibama  

Gilberto Yudi Shingo Engenheiro 

agrônomo - Mestre 

em Agronomia –

CREA-PR 23750/D  
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Física de Solos 
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V. PROGRAMA DE FOMENTO À CULTURA E FOMENTO ÀS 

ATIVIDADES DE LAZER 
 

 INTRODUÇÃO  

 

“O passado não morreu. O passado está no hoje e está também no futuro. Não temos que 

resgatar nada, e sim tornar mais vivo o que temos hoje”.  

Sr. Augusto da Silva, Kaingang, dia 19/04/2012, na TI Apucaraninha.  

 

 Os grupos indígenas Kaingang e Guarani que se incluem no presente Programa estão em 

intenso contato com a chamada sociedade envolvente há mais de duzentos anos. Uma série 

de registros históricos descreve que os avanços coloniais no Brasil meridional foram 

marcados por ataques militares e outros conflitos entre brancos e indígenas habitantes 

dessa região (cf. Fernandes 2003; Fernandes e Tommasino 2001; Gibram 2012; Laroque 

2000). Dentre as primeiras investidas, que remetem aos séculos XVIII e XIX, destaca-se a 

política de aldeamentos, através da qual os indígenas eram atraídos para uma região 

comandada por agentes colonizadores, sendo ali pacificados – i.e., instruídos ou obrigados 

a abandonarem seus hábitos e costumes “selvagens”, no sentido de irem adotando posturas 

então consideradas “civilizadas” (vestir roupas de brancos, falar português, catequizar-se, 

abandonar as beberagens e práticas xamânicas, trabalhar em roças, dentre outros). Tais 

agenciamentos delineiam um cenário de imposição de valores e práticas culturais que 

intensificaram as transformações pelos quais passaram esses indígenas desde então; 

transformações estas que certamente não foram apenas decorrentes dos acionamentos 

colonizadores, mas também da forma indígena de relacionar-se e predar o outro. 

 Já no século XX, deve-se ter em mente passagens de igual calibre, agora agenciadas por 

setores da política republicana ligados ao indigenismo nacional – mais especificamente ao 

advento do Serviço de Proteção aos Índios (cf. Fernandes e Tommasino 2001; Tommasino 

1995). Relatos de índios Kaingang que vivenciaram o período de vigência deste órgão 

descrevem atos proibitivos quanto à realização de rituais indígenas - como a cerimônia 
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funerária do Kiki, que envolve a ingestão de bebida fermentada à base de mel, e 

performances coreográficas e musicais-, assim quanto às práticas de curas xamânicas 

realizadas pelos kujãs (especialistas Kaingang que dominam o uso de plantas curativas e o 

conhecimento adquirido através de espíritos ou animais-guia).   

 Fatos como estes atestam que o questionável rótulo de “aculturamento” hoje conferido aos 

grupos indígenas do Brasil meridional só pode ser concebido em relação a um amplo 

processo de intervenções por parte de setores do Estado nacional. Ainda que estas 

intervenções não ocorram de forma unilateral – o agenciamento indígena estando sempre 

presente nos processos de transformação de todos os envolvidos -, é no entanto inegável e 

visível que os desencadeamentos desses processos geraram novas formas de sociabilidade 

que acabaram privilegiando aspectos da “cultura dos brancos”, em detrimento de certos 

aspectos da “cultura indígena” (termos aqui utilizados entre aspas por justamente fazerem 

referência ao uso que deles atualmente fazem os interlocutores indígenas em questão; cf. 

Carneiro da Cunha, 2009). 

 Aqui se deve salientar que para os Kaingang e Guarani a identidade indígena não se 

equivale aos diacríticos culturais de uma indianidade tópica criada e divulgada pela 

sociedade nacional (aquela caracterizada pela nudez, pela prática da pesca e da caça, pela 

realização de rituais, etc). No entanto, encontram-se atualmente formas criativas e 

dialógicas através das quais estes indígenas equacionam a “cultura” Kaingang ou Guarani 

aos conhecimentos e práticas concebidos como “tradicionais”: uma tradição, note-se, que 

não está perdida no passado, mas que existe no presente e precisa ser fortalecida. 

Remédios e comidas “do mato”, brincadeiras indígenas, cantos, danças, pinturas corporais, 

o conhecimento do idioma autóctone formam um arsenal de conhecimentos que, sempre 

reinventados, dinamizam a convivialidade e a formação de novos sujeitos indígenas na 

contemporaneidade. A diferença aqui se constrói então como fonte de valorização 

identitária, figurando-se como um dos maiores mecanismos políticos de visibilidade no 

cenário sócio-político atual.  

 Este programa justifica-se portanto como uma forma de incentivar as já existentes 

iniciativas indígenas de fortalecimento “cultural”, trazendo também novos elementos para 

esse processo - conforme solicitado pelas comunidades indígenas durante a realização das 



 

24 DE MAIO DE 2012 

 

276

Oficinas para construção da Matriz de Impacto com Percepção Indígena. Novos espaços de 

sociabilização vêm sendo criados pelos indígenas, que já investem na valorização de 

saberes tradicionais associados à biodiversidade, ao artesanato e aos seus patrimônios 

históricos material e imaterial. Essas práticas, por outro lado, formam o ponto de partida 

para novas iniciativas e compõem as demandas indígenas em relação às atividades 

culturais e de lazer. Para isso o presente programa, abrangência geral, será subdividido em 

três subprogramas, a saber: 

A- Subprograma de revitalização de conhecimentos e atividades indígenas tradicionais;  

B-  Subprograma de apoio ao artesanato; 

C- Subprograma de fomento às atividades de lazer. 

 

 O Programa de Fomento à Cultura e às Atividades de Lazer considera os itens 7.2; 7.3 e 

8.3 da Matriz de Impactos da UHE Mauá, bem como os entendimentos, preocupações, 

informações e debates promovidos pelos indígenas no contexto de realização das oficinas 

de elaboração do presente PBA, que versam sobre: 

• Aumento da pressão global e cumulativa sobre a territorialidade, recursos ambientais e 

modo de vida indígena; 

• Potencial aumento do deslocamento de famílias indígenas entre as terras indígenas e 

para contexto extra-aldeãos; 

• Alagamento de espaços históricos de ocupação Kaingang e Guarani, com implicações 

simbólicas e no patrimônio arqueológico de origem indígena;  

• Necessidade de revitalização cultural.  

 

    As características fundamentais deste programa são: (1) atividades de baixo impacto 

ambiental; (2) atividades que agregam diferentes gerações e de ambos os gêneros; (3) 

atividades que favorecem a vitalização das linhas de transmissão de conhecimento; (4) 

atividades que criam alternativas econômicas sustentáveis; (5) atividades que criam novos 

espaços de sociabilização; (6) atividades que estimulam a capacitação de especialistas 

indígenas em produções audiovisuais.  
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V. A - SUBPROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS E 

ATIVIDADES INDÍGENAS TRADICIONAIS 
 

1. JUSTIFICATIVA  
 

 Este subprograma justifica-se por ser voltado ao fortalecimento de aspectos da “cultura 

indígena” através de atividades ligadas à educação, à transmissão e divulgação de 

conhecimentos tradicionais, à revitalização de eventos festivos e cerimoniais. Todas as 

atividades deste subprograma procuram dar visibilidade e a devida valorização a esses 

conhecimentos e práticas indígenas. Além disso, as atividades a serem geridas buscam 

reforçar linhas de transmissão de conhecimentos entre diferentes gerações, abarcando 

ambos os gêneros. A constituição de um inventário, que acontecerá conjuntamente à 

produção de material didático e à realização de oficinas de produção audiovisual, insere-se 

como forma de garantir o registro de conhecimentos indígenas tradicionais, de forma que 

possa estimular novas práticas culturais, principalmente ligadas à educação.    

 A linha de ação ligada às atividades audiovisuais (I) justifica-se por possibilitar a 

capacitação de indígenas na produção audiovisual, linguagem cada vez mais presente no 

cotidiano de todas as aldeias. Não se trata somente da realização de filmes com a 

participação direta dos indígenas, mas de empoderar os diversos grupos para que possam 

utilizar/ dominar os recursos audiovisuais para fins diversos. Dentre estes fins devemos ter 

em vista especialmente o político, em razão da importância do domínio/ familiarização com a 

linguagem audiovisual para as relações sociopolíticas contemporâneas. A autonomia 

prevista para a produção de vídeos possibilitará trazer a tona em vídeo perspectivas e 

temas diversos evidenciados nas aldeias. 

 Já a linha de ação ligada à produção de material didático (II) justifica-se por buscar o 

fortalecimento da educação específica indígena a partir de trabalho de pesquisa/ formação 

envolvendo professores indígenas, alunos, indígenas de gerações diversas e  profissionais 

especializados na produção de material didático. Através desta articulação visamos à 

produção de material didático específico, aliando assim os interesses e preocupações dos 
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integrantes das aldeias, sobretudo os profissionais da educação indígena, e as pesquisas 

acadêmicas para produção de material didático. Desta forma busca-se contribuir para 

suplantar a falta de material didático específico para escolas indígenas (Tommasino, 2003, 

pp. 89-93). 

 

 

2. OBJETIVOS 
 

2.1. Objetivo Geral 

Fortalecer e dar visibilidade a práticas culturais e incentivar a circulação de conhecimentos 

indígenas tradicionais.   

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

• (I) (II) Realizar um levantamento de possíveis interlocutores indígenas que são detentores 

dos conhecimentos tradicionais e estimular reuniões e eventos festivos intra e inter-aldeãos 

com a presença dos mesmos; 

• (I) (II) Construir um inventário sobre conhecim entos indígenas tradicionais, através de um 

banco de dados composto por registros audiovisuais, entrevistas transcritas, fotografias, 

desenhos e outras formas de registros sugeridas pelos indígenas; 

•  (II) Através do levantamento e do registro de memórias e de práticas culturais, viabilizar a 

inserção destes elementos no cotidiano escolar e em material didático específico. 

• (II) Estimular as relações entre indígenas de gerações diferentes no processo de pesquisa/ 

produção de material didático. 

• (II) Capacitar indígenas para pesquisa e elaboração de material didático específico que 

atendam as suas demandas no que tange à memória étnica e práticas culturais. 

• (II) Produção de material didático específico para educação indígena, com a participação 

direta de professores indígenas, alunos e outros integrantes das aldeias. 
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• (II) Viabilizar no material didático específico a ser produzido o desenvolvimento de alguns 

dos conteúdos das disciplinas regulares do Ensino Fundamental Indígena (Língua Guarani 

ou Kaingang, Português, Geografia, Matemática, Ciências, História etc.) 

• (I) Capacitar indígenas para elaboração de registro fílmico; 

• (I) Produzir registros fílmicos com a participação direta dos indígenas sobre temática a ser 

decidida. 

 

3. METAS 
 

• (I) Realizar oficinas de formação em audiovisual em 06 módulos com carga horária mínima 

de 14h cada. É visada a capacitação indígena para elaboração fílmica em todas a suas 

etapas (roteiro, fotografia, produção, filmagem, trilha sonora, edição etc.) assim como efetiva 

produção de filme a partir de tema a ser decidido pelos indígenas; 

• (I) Realizar intercâmbio entre diversas aldeias nas capacitações audiovisuais; 

• (I) Possibilitar tanto a distribuição quanto a venda do material a ser gravado; 

• (I) Familiarizar e incentivar o uso da linguagem fílmica nas aldeias; 

• (I) Realizar oficinas para capacitação e produção de material didático (8 horas cada); 

• (II) Produzir material didático específico para as escolas indígenas das aldeias; 

• (II) Construir um acervo digital em cada comunidade com materiais pesquisados durante o 

programa que possibilite a criação de um inventário sobre conhecimentos indígenas 

tradicionais.                       

 

4. INDICADORES 
 

•  (I) (II) Realização das oficinas com a carga horária mínima, dentro dos prazos 

previstos; 

• (I) Produção de filme (curta metragem até 25 minutos); 
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• (I) Formação de especialistas indígenas com autonomia para elaboração de vídeos/ 

filmes subsequentes; 

• (II) Produção de material didático impresso; 

• (II) Formação de professores indígenas capacitados para a realização de pesquisa 

documental e produção de material didático; 

• (II) Viabilidade e uso do material didático pelos professores e alunos das Escolas 

Indígenas, e outros indígenas; 

• (II) Uso no cotidiano escolar das pesquisas realizadas pelos professores indígenas; 

• Manifestações positivas das comunidades indígenas.                                  

 

5. PÚBLICO ALVO 
 

• Comunidades indígenas impactadas pela UHE Mauá; 

• Escolas indígenas. 

 

6. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

•  Formar grupo de trabalho para o desenvolvimento das atividades correlacionadas ao 

subprograma;  

• Na etapa inicial debater com a comunidade sobre os meios de desenvolver as atividades, 

readequando-as sempre que necessário; 

• (I) (II) Identificar potenciais interlocutores que sejam detentores de conhecimentos 

tradicionais nas aldeias, com prioridade aos mais velhos. Posteriormente, promover 

intercâmbios e encontros inter-aldeãos. Estes encontros serão gravados, e possibilitarão a 

realização de entrevistas para comporem o banco de dados para o inventário sobre 

conhecimentos tradicionais indígenas. Professores indígenas e jovens pesquisadores 

indígenas participarão de todo o processo. O inventário será digital e constituído de arquivos 
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sonoros, textuais e visuais, ficando disponível na escola ou em outro espaço sugerido pelos 

indígenas;  

•  (I) Selecionar dois indígenas de cada aldeia para participação constante e direta nas 

oficinas audiovisuais e na produção de filme. 

• (I) Realizar 07 oficinas técnicas envolvendo conjuntamente 2 membros de cada aldeia em 

cada etapa. As oficinas serão divididas em: (01) aspectos gerais sobre a produção de filme; 

(02) apresentação de diversos formatos de vídeos produzidos por indígenas e (03) produção 

de roteiro; (04) manuseio de câmera e registro de áudio; (05) fotografia e figurino; (06) 

edição de vídeo e áudio; (07) acabamento, finalização e gravação de filme. As oficinas serão 

ministradas por pelo menos dois técnicos contratados. O local para a oficina deve ser 

alternado entre as aldeias de forma a possibilitar a participação ocasional de outras pessoas 

das aldeias nas oficinas. As oficinas alternadas possibilitarão também o intercâmbio 

constante entre as diversas aldeias.  

• (I) Os 8 curta metragens previstos (um para cada aldeia) devem acompanhar algumas das 

etapas da oficina. Após as oficinas 01 e 02 os dois membros de cada aldeia devem elaborar, 

com a participação dos membros de sua aldeia, o roteiro (se necessário pode ser 

organizada reunião para decidir tema e roteiro do filme). Após as oficinas 03 e 04, com a 

participação dos técnicos contratados nas aldeias, deve ser revisado o roteiro e em seguida 

realizadas as filmagens (será previsto cronograma para realização das filmagens em cada 

aldeia); após as oficinas 05 e 06, a partir de cronograma a ser estabelecido, deve-se realizar 

as edições do material registrado para produção dos filmes, em local apropriado. Prevê-se 

nessa ultima etapa o deslocamento dos dois membros de cada aldeia para o local de 

edição. 

• (I) As oficinas e a produção audiovisual devem sempre contar com a presença da equipe 

técnica especializada contratada e o acompanhamento dos antropólogos de campo. A 

produção do filme será realizada com a participação direta dos indígenas em todas as suas 

etapas.  

• (I) Revisão de legendas e possíveis traduções com dois profissionais contratados: um com 

domínio na língua kaingang outro na língua guarani (dialeto nhandeva).  
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• (I) A equipe técnica especializada contratada deve apresentar mensalmente relatórios 

sobre as oficinas e os filmes em produção. Os antropólogos em campo também devem 

apresentar relatórios sobre as oficinas que acompanharem, assim como sobre a produção 

do filme na(s) aldeia(s) em que são responsáveis. 

• .(I) Os materiais fílmicos registrados e os relatórios das etapas das oficinas e da produção 

audiovisual devem ser apresentados para demais indígenas das aldeias.  

•  (I) Nas reuniões dos Comitês Gestores Locais deverão ser avaliadas a execução das 

oficinas audiovisuais e as filmagens. 

• (II) Em reuniões dos Comitês Gestores Locais serão selecionados dois professores 

indígenas de cada aldeia para participação nas oficinas de pesquisa e produção de material 

didático.  

• (II) As oficinas para a realização de material didático ocorrerão alternadamente nas aldeias 

ou, em casos especiais, na sede do Comitê Gestor Geral do PBA em Londrina. As oficinas 

serão assim divididas: (1) levantamento do interesse dos professores indígenas e 

apresentação de propostas para pesquisa e produção de material didático; (2) escolha de 

temas de pesquisa pelas duplas de professores de cada aldeia (estes temas devem ser 

indicados a partir de consultas com indígenas e alunos indígenas das aldeias), levantamento 

das etapas de pesquisa a serem realizadas pelos professores e destaque da(s) disciplina(s) 

do ensino fundamental que possui(em) maior afinidade com o tema escolhido; (3) uso de 

gravador digital e câmera fotográfica; transcrição de entrevistas e transferência e uso de 

fotos; debate sobre o formato das pesquisas envolvendo alunos das escolas e outros 

integrantes das aldeias; (4) levantamento da primeira leva de materiais recolhida pelos 

professores; debates sobre as possibilidades de uso dos materiais no cotidiano escolar de 

forma geral e na produção de material didático específico; orientações para seleção de 

material complementar; (5) início de montagem de material didático através da seleção de 

registros para os capítulos; cada capítulo deve ser organizado pela dupla de professores de 

cada aldeia com auxílio e supervisão de dois técnicos especializados contratados; adição de 

textos complementares e legendas de imagens; inserção de atividades para professores em 

sala de aula; (6) continuação da montagem de material didático; pesquisa sobre textos e 

bibliografias complementares para serem inseridos no material; (07) revisão de material; 
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tradução de todo material montado com a supervisão de técnicos especializados 

contratados (cada capítulo deve ser composto numa língua indígena, Kaingang ou Guarani, 

e português); (08) revisão final de material diagramado e repasse para publicação. 

• (II) As etapas de produção do material didático acompanharão a realização das oficinas. 

Todavia, passarão por etapas suplementares nas quais não haverá participação constante 

dos professores indígenas: revisão dos materiais montados; revisão de tradução; 

diagramação final do material; impressão de material. 

• Avaliação geral deste Subprograma, ao término do primeiro ano, a fim de redefinir suas 

ações e objetivos, caso necessário.  

 

7. ELEMENTOS DE CUSTO 
 

Coordenador: Antropólogo coordenador da equipe técnica. 

Subcoordenadores: Equipe de antropólogos de campo. 

 

7.1. V.A. Recursos Humanos:  

 

• (I) Contratação de equipe técnica especializada para realizar oficinas e assessorar 

pesquisas e produção de material didático: 2 Profissionais da área de Educação ou afim 

com experiência na produção de material didático.(Contratação para todo o período de 

execução do programa.) 

• (II) Contratação de Equipe técnica especializada para Capacitação e registro fílmico: 

Diretor(X 400 horas); Produtor(X 400 horas); Fotografia e Som (X 120 horas); Câmera(X 100 

horas); Assistente de Câmera(X 100 horas); Técnico de Som( X100 horas); Editor(X200 

horas). 

• (I -II) Equipe técnica especializada para assessorar, e revisar traduções do Kaingang e 

Guarani(dialeto nhandeva): um profissional com domínio da língua guarani nhandeva e 

português; um profissional com domínio da língua kaingang e português.(Contratação para 
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os períodos de tradução e revisão de material didático e tradução e revisão de legendas de 

filmes) 

• (I - II) Contratação de membros das comunidades que hospedarão as oficinas para 

execução de atividades de cozinha e manutenção do espaço utilizado para oficina; 

• (I) Contratação de profissional com experiência na diagramação de material didático. 

• (I) Pagamento da  soma de 288deslocamentos  terrestres referente aos participantes das 

oficinas de produção de material didático (ida e volta da aldeia de origem para local das 

oficinas) 

• (I) Pagamento de 36 deslocamentos terrestres referente aos técnicos especializados 

responsáveis pelas oficinas e acompanhamento da produção de material didático( ida e 

volta da cidade de origem para os locais onde serão realizadas as oficinas). 

• (II) Pagamento da  soma de 256 deslocamentos  terrestres referente aos participantes das 

oficinas de produção audiovisual(ida e volta da cidade de origem para local das oficinas). 

• (II) Pagamento dos deslocamentos terrestres referente aos técnicos especializados 

responsáveis pelas oficinas de produção audiovisual e pelo auxilio nas produções fílmicas. 

(ida e volta da cidade de origem para local das oficinas e filmagens). 

 

 

7.2. Recursos Materiais 

 

• (I) Aluguel de 8  notebooks por oficina com software de edição audiovisual. 

• (I) Aquisição de 8 câmeras fotográficas digitais compatíveis com a demanda 

• (I) Aquisição de 8 gravadores  digitais compatíveis com a demanda 

• (I) Aquisição de 16 cadernos e canetas para os participantes das oficinas. 

• (I) Aquisição de 20 caixas-arquivo para o arquivamento de material 

• (I) Aquisição de 8 HD externos de 320 GB para armazenamento de material. 

• (I) Aquisição de impressora compatível com a demanda. 

• (II) Aquisição de 8 Câmeras Digitais compatíveis com a demanda. 
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• (II) Aquisição de Tripés para filmadora compatíveis com a demanda. 

• (II) Aluguel de equipamentos:Filmadora Full HD HDR-XR350), com HD interno de 160GB; 

Microfone Direcional; Ilha de edição; Luzes; Ilha de edição. 

• (I-II) Fornecimento de refeições para todos participante de oficinas e filmagens. 

(I-II)Kit Material para Oficina- Este kit conta com itens de uso individual e coletivo. Uso 

individual: 02 lápis pretos; 02 canetas esferográficas; 02 borrachas brancas; 01 régua; 01 

estojo de pincel hidrocor; 01 estojo de giz de cera; 01 pasta plástica com elástico. Uso 

coletivo: 100 fls de cartolina branca; 02 rolos de fita gomada; 02 cx de pincel atômico; 15 

pacotes de 500 folhas A4. 

8. CRONOGRAMA 
 

8.1 - Cronograma(I)- Oficinas Audiovisuais e Produção de Filme  

 

 

CRONOGRAMA DAS OFICINAS AUDIOVISUAIS  E de 

PRODUÇÂO DE FILME (TODAS AS TERRAS 

INDÍGENAS) 

PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA  

1 2 3 4 5 

  semestre semestre semestre semestre semestre 

Atividades  Detalhamento  1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Escolha de duas 

pessoas de cada 

aldeia para as 

oficinas e 

filmagem 

A escolha deverá ser realizada em 

reunião do Comitê Gestor Local 

  X X       

Realizar Oficinas   

02 e 03. 

Oficinas visando: 

 (01)aspectos gerais sobre a 

produção de filme e (02)apresentação 

de  diversos formatos de vídeos 

produzidos por indígenas e produção 

   

 

X X      



 

24 DE MAIO DE 2012 

 

286

de roteiro; 

Definir tema e 

roteiro de filme 

Definição de tema e roteiro com 

participação de diversas pessoas das 

aldeias. 

   X X      

Realizar oficinas 

04 e 05 

Oficinas visando: (04) manuseio de 

câmera filmadora e registro de áudio 

e (05) fotografia e figurino; 

 

   X X      

Filmagem nas 

aldeias.  

Realização de filmagens alternadas 

com participação direta de indígenas 

nas 08 aldeias.  

    X X X X X  

Avaliação das 

atividades de 

oficinas e 

produção de 

filme. 

Análise de relatórios, opinião dos 

participantes das oficinas em reunião 

dos Comitê Gestores Locais. 

    X X X X X  

Realizar oficina 6 Oficina para edição de vídeo e áudio. 

Nesta etapa será realizada tradução( 

se necessário) das línguas kaingang 

e guarani com a participação de 

especialista contratado.. Também 

serão inseridas legendas. 

    X X X X X  

Realizar edição 

dos materiais 

registrados para 

os filmes; 

Esta atividade implicará o 

deslocamento dos dois integrantes de 

cada aldeia para o local apropriado 

para edições. 

    X X X X X X 

Realizar de 

oficina 7 Oficina visando: acabamento, 

finalização e gravação de filme. 

      

 

X 

X X  

 

 

Finalização de 

filme. 

Acabamento, finalização e gravação 

de filmes. 

      X X X  

Avaliação das 

atividades e de 

material 

produzido. 

Avaliação final das atividades e de 

material produzido. 

        X  
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8.3 Cronograma(II)- Oficinas de Produção de Material Didático e Produção de Material Didático 

OFICINAS DE PRODUÇÃO DE MATERIAL 
DIDÁTICO E PRODUÇÂO DE MATERIAL 
DIDÁTICO. 

(TODAS AS TERRAS INDÍGENAS) 

PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA  
1 2 3 4 5 

semestre semestre semestre semestre semestre 

Atividades  Detalhamento  1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Escolha de duas 

pessoas de cada 

aldeia para as 

oficinas de produção 

de material didático e 

produção de material 

didático 

A escolha deverá ser realizada 

em reunião do Comitê Gestor 

Local; 

  X        

Realizar Oficina   01. 

Identificar potenciais 

interlocutores para 

pesquisa. 

Oficina visando: 

 (1) levantamento do interesse 
dos professores indígenas e 
apresentação e debate de 
propostas para pesquisa e 
produção de material didático. 
Identificar potenciais 
interlocutores  que sejam 
detentores de conhecimentos 
tradicionais nas aldeias 

   

 

X       

Realizar Oficina 02. Oficina visando: 

(2)escolha de temas a ser 

pesquisado pelas duplas de 

professores de cada aldeias(este 

tema deve ser indicado a partir de 

consultas com indígenas e alunos  

indígenas das aldeias), 
levantamento  das etapas de 
pesquisa a serem realizadas 

pelos professores e destaque da 

   X       
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disciplinas do ensino fundamental 

que podem apresentar maior 

afinidade com o tema escolhido 

Realizar oficina 3. 

Início das pesquisas 

nas aldeias. 

Oficinas visando: (03) uso de 

gravador digital e câmera 

fotográfica; transcrição de 

entrevistas e transferência e uso 

de fotos; debate sobre o formato 

das  pesquisas, envolvendo 

alunos das escolas e  outros  

integrantes das aldeias. Início das 

pesquisas nas aldeias registrando 

os primeiros materiais(registro de 

áudio, transcrição, fotografias, 

entrevistas e etc) 

   X       

Avaliação das 

oficinas e da 

produção de material 

didático. 

Arquivamento de 

registro recolhidos 

Realizar avaliação inicial das 

atividades realizadas até o 

momento  

    X      

Realizar oficina 

4.Continuação das 

pesquisas nas 

aldeias. 

Arquivamento de 

registros recolhidos. 

Oficina visando: análise da 

primeira leva de registros  

recolhido pelos professores; 

debates sobre as possibilidades 

de uso do material tanto no 

cotidiano escolar de forma geral  

quanto para a produção de 

material didático específico; 

orientações para seleção de 

material complementar. 

    X      

Realizar oficina 5. 

Início da montagem 

de material didático. 

No retorno às aldeias 

os participantes 

Oficina visando: (5) análise da 

segunda leva de materiais 

registrados; início de montagem 

de material didático através da 

seleção de registros para os 

    X      
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devem dar 

continuidades às 

montagens de 

material didático. 

capítulos; cada capítulo deve ser 

organizado pela dupla de 

professores de cada aldeia com 

auxílio e supervisão de dois 

técnicos especializados 

contratados; adição de textos 

complementares e legendas de 

imagens; inserção de atividades 

para professores na sala de aula 

apontando para as disciplinas 

escolares afins. 

Realizar oficina 6. No 

retorno às aldeias os 

participantes das 

oficinas devem dar 

continuidades às 

montagens de 

material didático. 

Oficina visando: (6) Continuação 

da montagem de material 

didático; pesquisa sobre textos e 

bibliografias complementares 

para serem inserido no material. 

Técnicos especializados devem 

apresentar sugestões de 

montagem e avaliação das 

montagens até então realizadas. 

    X      

Realizar oficina 7. 

Nesse  período 

realizar primeira 

diagramação do 

material e revisão 

das diagramações 

por parte da equipe 

técnica especializada 

Oficina visando: (07) Revisão de 

material; tradução de todo 

material montado com a 

supervisão de técnicos 

especializados contratados (cada 

capítulo deve ser composto numa 

língua indígena, Kaingang e 

Guarani, e português) 

     X     

Realizar  oficina 8. 

Nesse período 

realização revisões 

do material 

diagramado por parte 

da equipe técnica 

especializada 

Oficina visando: (08) revisão de 

material diagramado, análise para 

modificações ou inserções 

suplementares.  

      

 

X 

   

 

 

Realizar oficina 9. (09) revisão final de      X X    
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Revisão final por 

parte dos técnicos 

especializados. 

material diagramado e 

envio para publicação 

Avaliação  das 

atividades e de 

material produzido 

Avaliação final das atividades e 

de material produzido 

      X    
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9.MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

● O monitoramento e a avaliação do presente Subprograma terá por base os relatórios 

mensais internos elaborados pelas equipes de campo, a manifestação positiva dos indígenas que 

participarem das oficinas e das produção fílmica e os debates nas reuniões dos Comitês Gestores 

Locais. Serão também embasados nos relatórios semestrais das atividades, que serão elaborados 

pelos coordenadores do PBA e encaminhados à FUNAI, ao Ministério Público e ao Consórcio 

Energético Cruzeiro do Sul. Tais relatórios estarão conectados às etapas de execução do 

Programa. Os relatórios elaborados serão apresentados e discutidos com as comissões indígenas 

de cada T.I. impactada, de forma a garantir ampla compreensão e participação indígena no 

processo. 

● O monitoramento tem como foco o acompanhamento e fiscalização das ações executadas 

no Programa.  

● Ao final de 05 anos haverá auditoria realizada pela FUNAI em campo para avaliação dos 

subprogramas, de modo a definir se haverá continuidade ou não deste subprograma específico. 

 

10.ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL 
• FUNAI - supervisão 

• Ministério Público Federal - fiscalização 

 

11.INTERAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS AMBIENTAIS 
 Este subprograma relaciona-se ao Subprograma de Articulação Inter-aldeã e ao 

Subprograma de Intercâmbio, pois incentiva a circulação de pessoas e saberes entre as 

diferentes comunidades indígenas impactadas.  

 

 

12. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E REQUISITOS LEGAIS 
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Estatuto do Índio e Constituição Federal. 

13. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA ELABORAÇÃO 
 

Técnico Formação 

Conselho de 

Classe ou 

Identidade 

Cadastro Ibama 

Paulo Roberto 

Homem de Góes 

Mestre em 

Antropologia – 

Etnologia Indígena 

Sociólogo: DRT/  PR 

- 0371 

Sócio da Associação 

Brasileira de 

Antropologia 

Consultor Técnico 

Ambiental Classe 5.0 

n.° 4736929 

 

14.  REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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V.B – SUBPROGRAMA DE APOIO AO ARTESANATO 
 

1. JUSTIFICATIVA 
 

 O artesanato indígena é uma das atividades mais ricas e presentes no cotidiano das 

comunidades indígenas Kaingang e Guarani abarcadas pelo presente Programa. A cestaria 

e a construção de outros artefatos e acessórios artesanais constituiem-se em fonte de renda 

para uma quantidade significativa de famílias indígenas. Assim, esse subprograma justifica-

se por criar facilitadores para as atividades dos artesãos, estimulando a criação de redes e 

de locais para a comercialização de seus produtos. As alternativas aqui engendradas, em 

interface com outros programas do presente PBA, estimulam práticas econômica e 

ambientalmente sustentáveis a serem desenvolvidas no interior de cada TI. Busca-se, 

assim, criar alternativas para a melhoria sócio-econômica dos indígenas, aumentando a 

possibilidade de permanência de jovens em suas comunidades. 

 

2. OBJETIVOS 
 

2.1. Objetivo Geral 

 

 Incentivar e apoiar as atividades de produção e de comercialização de artesanato indígena. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

a. Promover oficinas para melhoria da qualidade e variedade do artesanato indígena 

praticado nas TI’s; 

b. Valorizar técnicas de artesanato e atividades extrativistas correlacionadas; 
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c. Garantir matéria-prima para a confecção de artesanato em parceria com o Programa de 

Recuperação de Áreas Degradadas e Proteção de Nascentes;  

d. Propiciar mecanismos de circulação, valorização e venda dos produtos artesanais.   

e. Viabilizar veículos para transporte e comercialização de artesanato nas TI’s Barão de 

Antonina, Queimadas e Apucaraninha. 

f. Viabilizar espaço físico de comercialização para a comunidade indígena de Mococa em 

Telêmaco Borba. 

 

3. METAS 
 

• Realizar oficinas referentes a técnicas de artesanato indígena, matérias-primas, com carga 

horária mínima de 50hs em todas TI's em no máximo 2 anos; 

• Contratar artesãos indígenas para ministrar oficinas; 

• Criar e manter site na internet para divulgação do artesanato e outros produtos 

comercializados pelos indígenas, assim como para disponibilização de informações a 

respeito das comunidades indígenas, seus territórios e tradições. Criar um observatório 

dentro do site que constitua um espaço para circulação de informações, denúncias, 

circulação de materiais etc. relativas às comunidades indígenas.  

•Promover o interesse dos mais jovens nestas técnicas através da valorização e do apoio a 

atividades relacionadas ao artesanato; 

•Elaborar material de divulgação a partir de levantamentos sobre as matérias-primas, 

técnicas e significados dos artefatos produzidos pelos indígenas em até 04 anos após o 

início da execução do PBA; 

 •Fomentar a elaboração de ações e projetos ligados ao artesanato entre os indígenas que 

independam do PBA. 

 

 

4. INDICADORES 
 



 

24 DE MAIO DE 2012 

 

295

• Realização das oficinas com a carga horária mínima; 

• Efetiva criação e operacionalização de site para divulgação dos artefatos; 

• Impressão de material de divulgação que contenha no mínimo o conteúdo proposto; 

• Estimulo a ações e projetos ligados ao artesanato indígena, independente do PBA. 

 • Manifestação positiva dos artesãos indígenas das comunidades impactadas. 

 

 

5. PÚBLICO ALVO 
• Comunidades indígenas impactadas pela UHE Mauá; 

• Escolas indígenas das mesmas comunidades; 

• Artesãos indígenas. 

 

6. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

• Realização de reuniões com indígenas e não indígenas de forma a proporcionar o diálogo 

na formulação das atividades executadas no subprograma; 

• Realizar oficinas referentes às técnicas de artesanato e matérias-primas, com carga 

horária mínima de 50hs em todas as TI's;  

• Elaboração de diagnóstico sobre possibilidades e alternativas de produção e 

comercialização do artesanato indígena; 

• Criação e manutenção de site na internet para divulgação do artesanato e outros produtos 

comercializados pelos indígenas; 

• Elaboração de relatórios mensais, assessoramento e acompanhamento realizados por 

técnicos não-indígenas referentes à implementação e gestão do subprograma, que 

perpassam desde a assessoria às associações e lideranças, o monitoramento de reuniões, 

até os eventos de capacitação indígena; 

• Elaboração de material de divulgação a partir de levantamentos sobre as matérias-primas, 

técnicas e significados dos artefatos produzidos pelos indígenas.  
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7. ELEMENTOS DE CUSTO 
 

7.1. V.A. Recursos Humanos 

Coordenador: Equipe de antropólogos de campo. 

Artesãos Indígenas  

 

 

7.2. V.A. Recursos Materiais 

 

DESCRIÇÃO QTDE 

Material para confecção de balaios - a ser definido pelo ministrante 

Materiais para oficinas – a serem definidos pelo ministrante 

Aquisição de ônibus 0km 38 lugares* 02 

Aquisição de ônibus zero km de 44 lugares** 01 

 

*Os ônibus de 38 lugares previstos serão destinados 01 à TI Queimadas e 01 à TI Barão de 

Antonina. Esses veículos serão destinados ao transporte e comercialização do artesanato 

produzido nas respectivas terras indígenas e sua entrega está condicionada à comprovação 

prévia de motoristas devidamente habilitados para sua condução. Caso isto não seja 

verificado, estará garantido curso de habilitação correspondente a 02 pessoas por TI. 

Impostos e revisões serão garantidos pelo CECS ao longo do período de vigência do 

programa, desde que o uso dos veículos esteja vinculado aos objetivos expressos pelo 

mesmo. 

**O ônibus de 44 lugares previsto será destinado à TI Apucaraninha. Esse veículo será 

destinado ao transporte e comercialização do artesanato produzido na terra indígena e sua 

entrega está condicionada à comprovação prévia de motoristas devidamente habilitados 

para sua condução. Caso isto não seja verificado, estará garantido curso de habilitação 
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correspondente. Impostos e revisões serão garantidos pelo CECS ao longo do período do 

programa, desde que o uso do veículo esteja vinculado aos objetivos expressos pelo 

mesmo. 

 

 

7.3. Construção Civil 

 

• Construção ou aquisição de um (01) local de referência para se tornar um centro cultural dos 

Kaingang da T.I. Mococa em Telêmaco Borba, medindo 150m2, com estrutura administrativa e de 

hospedagem, contendo: cozinha, banheiros e quartos;  

• Apoio na gestão e manutenção da casa de artesanato através do pagamento de impostos, contas 

de luz e água. 
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8. CRONOGRAMA  

 

ATIVIDADE DETALHAMENTO 1 2 3 4 5 

 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Realização de reuniões entre 
indígenas e não indígenas  

Para formulação das 
atividades executadas no 
subprograma; 

 X         

Aquisição de Veículos  Ônibus para as TI’s 
supracitadas 

 X         

Criação do Centro Cultural Estruturação de espaço 
Cultural em Telêmaco Borba 

 X         

Realização de oficinas 

referentes às técnicas de 

artesanato, matérias-primas. 

Com carga horária mínima 
de 50hs. A serem realizadas 
em todas TI's. 

 X X X       

Elaboração de diagnóstico  Pesquisa sobre 

possibilidades e alternativas 

de produção e 

comercialização do 

artesanato indígena; 

  X X       

Criação e manutenção de site 

na internet 

Com objetivo de divulgar o 
artesanato e outros produtos 
indígenas; 

  X X X X X X X X

Elaboração de relatórios 

mensais. 

 

Para assessoramento e 
acompanhamento da 
implementação e gestão do 
subprograma.  

 X X X X X X X X X

Elaboração de material de 

divulgação  

A partir de levantamentos 

sobre as matérias-primas, 

técnicas e significados dos 

artefatos produzidos pelos 

indígenas. 

    X X     

 

 

 

 

 



 

24 DE MAIO DE 2012 

 

299 
9.MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
• O monitoramento e a avaliação do presente subprograma terá por base os relatórios 

mensais internos elaborados pelas equipes de campo e relatórios semestrais das atividades, 

que serão elaborados pelos coordenadores do PBA e que serão encaminhados à FUNAI, 

Ministério Público e Consórcio Energético Cruzeiro do Sul. Tais relatórios estarão 

conectados às etapas de execução do Programa. Os relatórios elaborados serão 

apresentados e discutidos com as comissões indígenas de cada T.I. impactada, de forma a 

garantir ampla compreensão e participação indígena no processo. 

• O monitoramento tem como foco o acompanhamento e fiscalização das ações executadas 

no programa. Já, para avaliação, o foco é a averiguação da sustentabilidade do 

subprograma.  

•  Avaliação geral do subprograma, ao término do primeiro ano, a fim de redefinir suas 

ações e objetivos, caso necessário. 

• Ao final de 5 anos haverá auditoria realizada pela FUNAI em campo para avaliação 

dos subprogramas, de modo a definir se haverá continuidade ou não deste 

subprograma. 

 

 

10.ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL 
 

• Terras indígenas impactadas pela UHE Mauá; 

• FUNAI; 

• Ministério Público Federal. 

 

11.INTERAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS AMBIENTAIS 
 

Este subprograma, por ser parte do Programa de Fomento à Cultura, que busca a conexão 

entre economia e saberes tradicionais, articula-se aos de: Sustentabilidade Econômica das 

Comunidades Indígenas, Recuperação de Nascentes e Áreas Degradadas, Fiscalização e 

Gestão, bem como ao Programa de Articulação de Lideranças, Monitoramento, Execução e 

Gestão do PBA, pois integra, ao mesmo tempo, atividades associadas às matérias-primas 

para confecção de artesanato, a preocupação com a geração de renda e, ainda, um forte 

debate no interior das aldeias sobre questões culturais, políticas e identitárias. Outrossim, 

salienta-se o fato de que o conhecimento tradicional está associado à agricultura e à 
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biodiversidade, gerando discussões em variadas áreas sobre a revitalização 

cultural, que ampliam-se em direção ao meio ambiente. 

 

12.LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E REQUISITOS LEGAIS 
 

Estatuto do Índio e Constituição Federal. 

 

13.RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA ELABORAÇÃO 
 

Técnico Formação 
Conselho de Classe ou 

Identidade 
Cadastro Ibama  

Paulo Roberto 

Homem de Góes 

Mestre em 

Antropologia – 

Etnologia Indígena 

Sociólogo: DRT/  PR - 

0371 

Sócio da Associação 

Brasileira de 

Antropologia 

Consultor 

Técnico 

Ambiental 

Classe 5.0 

n.° 4736929 

 

14.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

Não se aplica 
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V.C. SUBPROGRAMA DE FOMENTO ÀS ATIVIDADES DE LAZER 
 

1. JUSTIFICATIVA  
 

 Este subprograma leva em consideração os impactos cumulativos e potenciais 

efetivados pelo avanço continuado da exploração dos recursos naturais nas 

territorialidades tradicionais Kaingang e Guarani impactadas pela UHE Mauá, que 

neste caso se revela pela perda gradativa de espaços e contextos de socialização, 

principalmente ligados aos rios presentes nas TIs. Tal perda tem como conseqüência 

a redução de contextos de convívio intra e inter-aldeão. Ademais, ao levantarmos a 

relação entre perda de território e impactos no convívio entre as aldeias, apontou-se 

que a territorialidade não se reduz a um espaço físico específico, sendo também 

ampliada às relações que continuamente se constituem nestes espaços de 

sociabilidade.  

 Aponta-se enquanto ação compensatória do Subprograma de Fomento às Atividades 

de Lazer o fortalecimento das redes de sociabilidade intra e inter-aldeãs. Para tanto, 

alicerçado na percepção e criatividade indígena, este subprograma possibilitará 

estruturas físicas necessárias para interações recreativas, festivas e esportivas entre 

os indígenas de todas as comunidades impactadas. 

 

2. OBJETIVOS 
 

2.1. Objetivo Geral 

 

Viabilizar estruturas físicas necessárias para promoção da interação recreativa e 

esportiva de famílias indígenas e fundo para realização de festividades. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

• Promover apoio à interação recreativa, esportiva e cultural de famílias indígenas Kaingang 

e Guarani nas comunidades impactadas; 

• Promover espaços indígenas de sociabilização nas comunidades impactadas;  
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• Viabilizar fundo anual para realização de festividades em todas as TI’s 

impactadas pela UHE Mauá. 

 

3. METAS 
 

• Construir e promover espaços de sociabilização e convivência cultural  intra e inter-aldeões, 

com vistas a viabilizar e incentivar o convívio e diálogo entre as comunidades indígenas.       

Para todas as TI’s está prevista a criação de fundos para apoio às festividades, tal fundo 

será depositado anualmente e terá o período de 05 anos. 

 

Mococa: 

 

Reforma de campo de futebol - nivelamento de terreno, drenagem, adubação, placas de 

grama, traves, redes para os gols, redes de proteção nas linhas de fundo. 

Salão para eventos na comunidade com 150m² com churrasqueira. 

 

 

Apucaraninha: 

• Construção de dois (02) campos de futebol, um localizado na aldeia Sede com vestiário e 

outro na aldeia Água Branca e reforma completa de um (1) campo de futebol da aldeia 

Barreiro com construção de vestiário - nivelamento de terreno, drenagem, adubação, placas 

de grama, traves, redes para os gols, redes de proteção nas linhas de fundo. 

 

Laranjinha: 

• Construção de campo de futebol com vestiário e apoio mensal à escola indígena de futebol. 

 

Posto Velho: 

•  Construção de 1 Campo de futebol gramado - nivelamento de terreno, drenagem, 

adubação, placas de grama, traves, redes para os gols, redes de proteção nas linhas de 

fundo. 

 

São Jerônimo: 

• Construção de um (01) centro comunitário medindo 250 m2, com 02 banheiros. 

 

Barão de Antonina: 

• Construção de um (01) centro comunitário medindo 150 m2, com 02 banheiros; 
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• Aquisição de uma van para transporte de universitários indígenas. O veículo será 

destinado exclusivamente para o objetivo descrito no subprograma e sua entrega está 

condicionada à prévia comprovação pela comunidade da existência de pessoal 

devidamente habilitado. Caso isto não seja verificado, estará garantido curso de 

habilitação correspondente a 02 pessoas. Impostos e revisões serão garantidos pelo 

CECS ao longo do período do programa, desde que o uso do veículo esteja vinculado 

aos objetivos expressos pelo mesmo. 

 

 

 

4. INDICADORES 
 

• Efetiva construção das instalações e aquisição de materiais descritos em até 02 anos após 

o início da execução do PBA; 

• Cumprimento de projeto executivo de cada ação prevista que deverá ser elaborado em até 

01 ano após o início da execução do PBA ; 

• Manifestação positiva das comunidades indígenas impactadas; 

• Disponibilização do fundo para festividades desde o 1º ano de execução do programa. 

•  Van para transporte de universitários indígenas adquirida 

 

5. PÚBLICO – ALVO 
 

• Comunidades indígenas impactadas pela UHE Mauá; 

 

6. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

• Elaboração dos projetos executivos para cada ação 

• Construção das estruturas físicas e aquisição de todos os materiais em até 02 anos após 

início do PBA; os salões para eventos na TI Barão de Antonina, TI Mococa e TI São 

Jerônimo serão destinados à realização de eventos culturais de usufruto da comunidade 

indígena local e, eventualmente, de outras terras indígenas, da mesma maneira, a 

churrasqueira destinada à TI Mococa servirá à realização de eventos que reúnam a 

comunidade indígena desta e de outras TI’s.  



 

24 DE MAIO DE 2012 

 

304 
• Viabilização dos espaços de referência previstos no subprograma, assim como a 

estrutura administrativa necessária.     

• Constituição de fundos anuais para financiamento de festividades de acordo com calendário 

e propósitos definidos por cada TI. Tal fundo será destinado às Associações de cada TI, 

devendo ser, necessariamente, utilizado em eventos culturais realizados na própria Terra 

Indígena. A decisão sobre se o montante total será utilizado em uma festividade anual ou 

dividido para o financiamento de mais de uma festividade, assim como as datas de tais 

eventos, serão definidos em reuniões dentro das terras indígenas e com a participação e 

assinatura dos integrantes de cada Comitê Gestor Local e dos demais participantes 

indígenas interessados. A disponibilização da respectiva verba deve ser prevista no plano 

anual elaborado por cada Comitê Gestor Local, sendo que a prestação de contas será 

realizada pelas Associações com apoio integral dos técnicos administrativos da equipe 

técnica. 

 

7. ELEMENTOS DE CUSTOS 
 

7.1 .Recursos Humanos 

Coordenação: Equipe de antropólogos de campo (compartilhado com outros programas) e 

engenheiro civil. 

 Item já descrito no Programa de Gestão, sendo que os mesmos profissionais responsáveis 

pelo acompanhamento geral do PBA acompanharão a execução deste subprograma, junto 

com a equipe técnica local e os Comitês Gestores Locais. 

Este subprograma será coordenado por engenheiro civil e antropólogos de campo. 

 

7.2. Recursos Materiais 

 

ATIVIDADE QTD 

Fundo para festividades no valor de R$10.000,00 anuais para cada TI, com 

 exceção a TI Apucaraninha cujo valor anual será de R$15.000,00 

8 

 

O valor de R$ 15 mil anuais para TI Apucaraninha se justifica devido ao número expressivo de famílias 

indígenas dessa TI se comparada à demais. 
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7.3. Construção Civil 

MOCOCA 
Reforma de campo de futebol - nivelamento de terreno, drenagem, adubação, placas de grama, traves, redes 

para os gols, redes de proteção nas linhas de fundo. 
Salão para eventos na comunidade com 150m² com churrasqueira. 

APUCARANINHA 

Reformar campo de futebol na aldeia  Barreiro com construção de vestiário - nivelamento de terreno, 

drenagem, adubação, placas de grama, traves, redes para os gols, redes de proteção nas linhas de  

fundo. 

Campo de futebol na aldeia Sede com vestiário. 

Campo de futebol na aldeia Água Branca. 

POSTO VELHO 

Campo de futebol com vestiário. 

LARANJINHA 

Campo de futebol com metragem oficial e vestiários.  

SÃO JERÔNIMO 

Salão para eventos na comunidade medindo 250 m2 com 02 banheiros e palco. 

BARÃO DE ANTONINA 

01 Casa de Cultura, inspirada em arquitetura indígena com 150 m2 e 02 banheiros. 

 

8. CRONOGRAMA 
 

 1 2  3  4  5  

Atividades Detalhamento 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Elaboração dos projetos executivos 

para cada ação 
 

X          

Construção civil Construção dos salões 

para eventos nas 

comunidades supracitadas 

X X         

Construção/ reforma de campos de 

futebol 

Nas comunidades 

supracitadas 

X          

Aquisição de veículo Van para transporte de 

universitários da TI Barão 

de Antonina 

X          

Estruturação espaço de referência 

da TI Mococa 

Localizado em Telêmaco 

Borba. 

 X         

Criação de fundo anual   X X X X X X X X X X 
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9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
• O monitoramento e a avaliação do presente Programa terão por base os relatórios 

mensais elaborados pelas equipes de campo e relatórios semestrais das atividades 

que serão elaborados pelos coordenadores do PBA e que serão encaminhados à 

FUNAI, Ministério Público e Consórcio Energético Cruzeiro do Sul. Tais relatórios 

estarão conectados às etapas de execução do Programa. Eles refletirão o fluxo do 

desenvolvimento do Programa e seus indicadores.  

• Os relatórios elaborados serão apresentados e discutidos com as comissões 

indígenas de cada T.I. impactada, de forma a garantir ampla compreensão e 

participação indígena no processo. 

• O monitoramento tem como foco o acompanhamento e fiscalização das ações 

executadas no Programa. Já, para avaliação, o foco é a averiguação da 

sustentabilidade do Programa, observando a realização de alterações quando 

necessárias.  

• Ao final de 5 anos haverá auditoria realizada pela FUNAI em campo para avaliação 

dos subprogramas dos relatórios, de modo a definir se haverá continuidade ou não deste 

subprograma. 

 

10. ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL 
• FUNAI – supervisão e apoio técnico às comunidades indígenas 

• Ministério Público Federal - fiscalização 

 

11. INTERAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS AMBIENTAIS 
Este subprograma articula-se ao de Infra-Estrutura pois seus indicadores concentram-

se na construção civil com o reordenamento e incremento do espaço aldeão. 

 

12. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E REQUISITOS LEGAIS 
 

Estatuto do Índio e Constituição Federal;  

 

 

13. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA ELABORAÇÃO 
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Técnico Formação 

Conselho de 

Classe ou 

Identidade 

Cadastro Ibama 

Paulo Roberto 

Homem de Góes 

Mestre em 

Antropologia – 

Etnologia Indígena 

Sociólogo: DRT/  PR 

- 0371 

Sócio da Associação 

Brasileira de 

Antropologia 

Consultor Técnico 

Ambiental Classe 5.0 

n.° 4736929 

 

14. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

Não se aplica. 
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VI- PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS 

TERRAS INDÍGENAS. 
 

INTRODUÇÃO 

O presente Programa é composto por ações que visam melhorar a infra-estrutura das 

terras indígenas envolvidas no processo de licenciamento da UHE Mauá, as quais 

estão organizadas em três Subprogramas: 

- Melhoria de Estradas das terras indígenas Mococa, Apucaraninha e Barão de 

Antonina. 

- Gestão de Resíduos Sólidos. 

- Melhoria da Qualidade da Água da terra indígena Ywy Porã/ Posto Velho.   

 

Como ações pontuais, não vinculadas a nenhum Subprograma específico, e 

considerando impactos não mitigados, parcialmente mitigados ou mesmo não 

mitigáveis, tais como o aumento da distância da TI Mococa e a cidade de Ortigueira 

por conta do reservatório, a presença de reassentados locados nas intermediações 

desta TI, a drástica redução da vazão no período do enchimento, etc. assim como a 

situação socioeconômica destas famílias indígenas,os seguintes itens serão 

implementados exclusivamente na TI Mococa: 

5. Criação de um fundo destinado às famílias da TI Mococa, o qual terá a vigência 

de 12 meses, sendo iniciado no 1º mês de implementação das ações do PBA. As 

condições e valores a serem repassados serão alvo de um termo específico, firmado 

entre CECS e comunidade indígena e supervisionado pela FUNAI. 

6. Aquisição de 01 veículo equipado com maca e instrumentos para atendimento 

emergencial para a TI Mococa. 

 

 

 

VI.A SUBPROGRAMA DE MELHORIA DE TRECHOS DE 

ESTRADAS: TERRAS INDÍGENAS MOCOCA, APUCARANINHA E 

BARÃO DE ANTONINA.  
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1. JUSTIFICATIVAS 
Considerando o item 7.3 da Matriz de Impacto da UHE Mauá- Mococa, as 

preocupações, relatos e demandas originadas no contexto de realização das oficinas 

de elaboração do presente PBA e a avaliação técnica, o presente Subprograma de 

Melhoria das Estradas das Terras Indígenas Mococa, Apucaraninha e Barão de 

Antonina se faz necessário dada as dificuldades de acesso entre aldeias nas terras 

indígenas e a áreas agricultáveis. 

Para o caso específico da TI Mococa, são dois caminhos que precisam ser 

reformados. A obra permitirá o acesso de veículos da equipe de fiscalização até o rio 

Tibagi e córrego Mococa, permitirá o escoamento da produção em coivaras, evitará a 

abertura de vias clandestinas, evitará a derrubada criminosa da mata e dispensará a 

atual circulação dos indígenas por áreas vizinha pertencentes a não indígenas  para 

chegar à margem do rio Tibagi. São aproximadamente 7 Km de percurso, sendo 5 Km 

a partir da Sede até o rio Tibagi e 2 Km a partir da Sede até o córrego Mococa. 

Existem passagens por pequenas vertentes de água, o que exigirá a colocação de 30 

tubos de 40 polegadas nestes pontos. Poderá ser necessário até 300 h/m para esta 

obra.  

Em Apucaraninha a comunidade necessita de reforma da estrada de 5 Km, que dá 

acesso ao talhão Toldo de 40 alqueires de área, apta ao cultivo mecanizado. Além 

disso, a estrada permitirá o escoamento da produção de muitas áreas de coivara, o 

que atualmente é feito com muita dificuldade. O trânsito do veículo de fiscalização, 

bem como o acesso entre a comunidade da Sede e do Barreiro ficará facilitado, pois a 

estrada parte para a direção da comunidade do Barreiro. Em dois pontos do trajeto, há 

necessidade de colocação de manilhas de 40 polegadas. Numa terceira passagem 

sobre córrego de maior vazão, será necessária a construção de uma ponte de 

concreto. A obra poderá demandar até 300 h/m. 

Para o caso da TI Barão de Antonina, considerando que a aldeia do Cedro se localiza 

a 4 Km da aldeia Sede e que parte do trecho está sobre solo argiloso e outra sobre 

solo arenoso (meio do percurso), ambos bastante deteriorados, será necessário o 

nivelamento da estrada, a limpeza e construção de mais caixas de contenção ao longo 

do trajeto e a forração com cascalho ou outro material de sedimento. A obra melhorará 

o trânsito da comunidade e o escoamento da produção a partir do bairro do Cedro. 

Poderá ser necessário até 200 h/m para esta obra. Terá que ser estudado os custos e 

o local da retirada de material para forração da estrada. Destaca-se que em hipótese 

alguma, estas obras poderãp utilizar qualquer tipo de recurso natural encontrado no 
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interior das TIs. Bem como áreas de empréstimo, jazidas e o bota fora da obra não 

podem estar localizados no interior das terras.    

 

2. OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo Geral 

• Promover melhoria de trechos de estradas internas às terras indígenas Mococa, 

Apucaraninha e Barão de Antonina conforme discriminado no Programa; 

 

2.2 Objetivos específicos 

• Viabilizar acesso a áreas agricultáveis dentro das TI’s que se encontram em desuso; 

• Evitar desmatamento desordenado para abertura de novas vias de acesso; 

• Promover maior controle sobre o território;  

• Facilitar trânsito de fiscais indígenas; 

• Garantir acessos às áreas sem a necessidade da utilização de estradas fora das 

terras indígenas. 

• Através da melhoria de trechos de estradas internas às terras indígenas, facilitar 

acesso às áreas agricultáveis e o trânsito de ficais indígenas; 

•  Propiciar maior controle por parte dos indígenas de seus territórios; 

 

3. METAS 
• Estabelecimento e realização de diagnóstico  (medição, declividade, etc.) dos trechos 

de estradas a serem reformados a fim de direcionar as obras de infra- 

• Evitar a abertura de vias clandestinas; 

• Diminuir o trânsito dos indígenas nas propriedades vizinhas; 

• Reformar os seguintes  locais:  

T.I. Mococa: trecho Sede - rio Mococa (aproximadamente 5km) 

T.I. Apucaraninha: trecho Sede - Talhão (aproximadamente 5  km) 

T.I. Barão de antonina:  trecho Sede- Cedro (aproximadamente 4km)  

 

4. INDICADORES 
 

• Realização de diagnóstico dos trechos de estrada a serem reformados. 

• Número de quilômetros de estradas re-estruturados conforme planejado;  
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• Diminuição de estradas clandestinas; 

 • Diminuição do desmatamento; 

• Manifestação positiva das comunidades indígenas. 

• Registro de diminuição de transito dos índios nas propriedades vizinhas 

 

 

5. PÚBLICO – ALVO 
Comunidades indígenas das terras indígenas Apucaraninha, Barão de Antonina e 

Mococa. 

 

6. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  
 

• Contratação de profissionais capacitados para elaboração de diagnóstico rápido 

(medição, declividade, etc.) dos trechos de estradas a serem reformados; 

•  Aquisição de materiais necessários; 

• Elaboração de projeto executivo das obras a serem aprovados pelas comunidades 

• Realização de oficinas de educação ambiental com os trabalhadores da obra, que 

aborde os códigos de condutas necessários para a realização dos trabalhos no interior 

das TIs visando respeito aos territórios e povos indígenas, bem como as orientações 

para os procedimentos e normas ambientais de forma evitar ocorrência de não 

conformidades 

• Execução das obras de melhoria das estradas 

- T.I. Mococa: trecho Sede - rio Mococa (aproximadamente 5km) 
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Trecho aproximado entre a Sede e o acesso para áreas de cultivo na TI Mococa 

 

- T.I. Barão de antonina:  trecho Sede- Cedro (aproximadamente 4km) 

 

Trecho aproximado entre a aldeia Sede e a aldeia Cedro na TI Barão de Antonina. 
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- T.I. Apucaraninha: trecho Sede - Talhão (aproximadamente 5  km)  

 

Trecho aproximado entre a aldeia Sede e o lote Talhão na TI Apucaraninha. 

 

 • Elaboração de relatórios destinados aos orgões competentes.  

 

 

7. ELEMENTOS DE CUSTO 
 

7.1 Recursos Humanos: 

Este subprogram será coordenado por engenheiro civil e coordenadores técnicos do 

PBA. Indígenas que tenham interesse em trabalhar nas obras terão prioridade. 

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO 

1 

Equipe de profissionais para elaboração de diagnóstico rápido e execução das 

obras de melhoria de estradas 

 

7.2 Recursos Materiais 

T.I. MOCOCA - MELHORIA DE ESTRADAS E ACESSO 
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ITEM DISCRIMINAÇÃO QTDE 

1 hora máquina para trecho aprox. de 5km 300 

2 manilhas (passagem sobre vertentes) 30 

O empreendedor se compromete a adequar o nº de horas/máquina, manilhas e 
demais materiais ao que for efetivamente necessário à melhoria do trecho descrito. 

T.I. APUCARANINHA - MELHORIA DE ESTRADAS E ACESSO 

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTDE 

1 hora máquina para trecho aprox. de 5km 300 

2 manilhas (passagem sobre vertentes) 30 

3 ponte em concreto 1 

O empreendedor se compromete a adequar o nº de horas/máquina, manilhas e 
demais materiais ao que for efetivamente necessário à melhoria do trecho descrito. 

T.I. BARÃO DE ANTONINA - MELHORIA DE ESTRADAS E ACESSO 

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTDE 

1 hora máquina para trecho aprox. de 4 km 200 

O empreendedor se compromete a adequar o nº de horas/máquina, manilhas e 
demais materiais ao que for efetivamente necessário à melhoria do trecho descrito. 

 

*O CECS se compromete à intervir junto às prefeituras de Tamarana, Ortigueira, São 

Jerônimo da Serra e Santa Amélia para as melhorias de estradas e outros acessos às 

Terras Indígenas além dos trechos previstos neste documento.. 

 

 

8.CRONOGRAMA 
 

ATIVIDADE DETALHAMENTO SEMESTRE 

 1 2 1 2 

Contratação de profissionais capacitados para 

elaboração de diagnóstico rápido (medição, 

declividade, etc.) dos trechos de estradas a 

serem reformados; 

 X    

Aquisição de materiais necessários;  X    

Elaboração de projeto executivo das obras a 

serem aprovados pelas comunidades 

 X    

Realização de oficinas de educação ambiental Deverá abordar os códigos  X   
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com os trabalhadores da obra.  de condutas necessários 

para a realização dos 

trabalhos no interior das TIs 

visando respeito aos 

territórios e povos indígenas, 

bem como as orientações 

para os procedimentos e 

normas ambientais de forma 

evitar ocorrência de não 

conformidades 

Execução das obras   X   

 

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
O monitoramento e a avaliação do presente Subprograma terá por base os relatórios 

mensais elaborados pelas equipes de campo enquanto houver ações relacionadas a 

sua implementação. As informações de tais atividades serão inseridas nos relatórios 

semestrais elaborados no escopo do Subprograma de Gestão Local do PBA, os quais 

serão encaminhados à FUNAI, Ministério Público e Consórcio Energético Cruzeiro do 

Sul. Ao longo do período posterior à conclusão das obras, deverão ocorrer atividades 

específicas (tais como verificação in loco e reuniões com os vigilantes) ao longo dos 

cinco anos do PBA. O acompanhamento dos efeitos trazidos pela melhoria dessas 

estradas deve ser realizado no âmbito do Programa de Vigilância e Gestão Territorial, 

sendo parte das atribuições dos profissionais envolvidos naquele Programa. 

10. ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL 
• FUNAI – supervisão e apoio técnico às comunidades 

• MPF- fiscalização 

  

11. INTERAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS AMBIENTAIS 
Por suas características o presente Programa está inter relacionado ao Programa de 

Recuperação de Áreas Degradadas e Proteção de Nascentes e com o Programa de 

Vigilância e Gestão Territorial. 

 

12. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E REQUISITOS LEGAIS 
Estatuto do Índio, Constituição Federal. Código Florestal 
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13. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA ELABORAÇÃO  
Técnico  Formação  Conselho de Classe 

ou Identidade  

Cadastro Ibama  

Paulo Roberto 

Homem de 

Góes 

Cientista Social 

Mestre em 

Antropologia – 

Etnologia Indígena 

Sociólogo: DRT/  PR - 

0371 

Sócio da Associação 

Brasileira de 

Antropologia 

Consultor Técnico 

Ambiental Classe 

5.0 

n.° 4736929 

Gilberto Yudi 

Shingo 

 CREA-PR 23750/D  

 

14. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
Não se aplica. 

 

 

 

 

 

VI. B – SUBPROGRAMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
 

1. JUSTIFICATIVAS 
Os estudos sociais e ambientais sobre as Terras indígenas contribuiram para o 

conhecimento sobre os povos indígenas da Bacia do Rio Tibagi, suas tradições, modo 

de vida, organização social, organização política e econômica dessas populações. Os 

locais onde estão situadas as Terras indígenas, o entorno em que se desenvolvem as 

relações de contato, a caracterização da região, como uma das mais pobres do 

Paraná, são contribuições para uma análise sociológica das populações indígenas e 

não indígenas. Após a realização destes estudos foi verificada a necessidade da 

implantação de um conjunto de ações voltadas para preservação ambiental e saúde 

da população indígena. A necessidade da conscientização quanto à disposição dos 

resíduos gerados dentro das comunidades foi uma das demandas levantadas nos 

estudos.  
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De uma forma geral, toda a rede hídrica está vulnerável em locais onde a 

comunidade indígena tem acesso, devido à intensa deposição de resíduos sólidos 

(garrafas de PET, embalagens plásticas e metálicas, etc.) nas margens dos rios e no 

próprio corpo hídrico. Em visita a campo, apontou-se a existência destes resíduos 

sólidos de consumo da comunidade indígena em várias áreas. 

Justifica-se a implantação deste programa, pois a disposição incorreta dos resíduos 

além de poluir o meio ambiente serve de abrigo para vetores de doenças e animais 

peçonhentos, servindo também como reservatório para reprodução de organismos 

maléficos à saúde, como o mosquito da dengue.  

É importante ressaltar que a produção de resíduos, apesar de inevitável, pode ser 

minimizada. Um plano de gerenciamento de resíduos sólidos (PGRS) deve, portanto, 

contemplar também uma estratégia de redução de impacto na produção de resíduos, 

diminuindo também o impacto quanto à segregação e disposição final dos mesmos. 

Uma forma de fomenter a redução na produção de resíduos será a articulação com a 

secretaria de educação para que a compra dos gêneros alimentícios da merenda 

escolar seja preferencialemtne realizada nas TI’s em lugar do envio de produtos 

industrializados. Além da redução na produção, o PGRS deve assegurar o correto 

manuseio dos resíduos, minimizando o impacto ambiental gerado e acentuando o 

cuidado com a saúde humana. 

 

2. OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo Geral 

• Promover conscientização sobre origens, destinação e impactos dos resíduos sólidos 

nas TI's, assim como diretrizes gerenciais relativas a esses resíduos. 

 

2.2 Objetivos específicos 

• Incentivar destinação correta de resíduos; 

• Executar diagnóstico rápido e participativo sobre a destinação de resíduos sólidos 

nas áreas indígenas impactadas. 

• Adequar a gestão de resíduos sólidos nas terras indígenas à Lei Estadual Nº 12493 - 

22/01/1999 (Publicado no Diário Oficial Nº 5430 de 05/02/1999) 

• Realizar oficinas sobre reciclagem de resíduos sólidos; 

• Criar um Plano de Resíduos Sólidos nas aldeias; 

• Capacitar agentes recicladores de resíduos sólidos; 
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• Elaborar material informativo bilíngüe; 

• Construir estrutura de triagem e reciclagem de resíduos sólidos; 

• Estudar a viabilidade da comercialização do resíduos sólidos reciclável com centros 

urbanos; 

• Diminuir os resíduos enviados para aterro sanitário; 

• Promover práticas de desenvolvimento sustentável; 

• Promover articulação com a secretaria de educação para que a compra dos gêneros 

alimentícios da merenda escolar seja preferencialmente realizada nas TIs em lugar do 

envio de produtos industrializados. 

• Incentivar a aquisição de produtos alimentícios produzidos na TI como merenda 

escolar como forma de diminuir produção de resíduos e aumentar geração de renda 

localmente; 

• Oficinas realizadas com as comunidades indígenas sobre Educação Ambiental e 

gerenciamento dos resíduos; 

• Elaborar e implantar um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 

 

 

3. METAS 
• Realizar oficinas com as comunidades indígenas sobre Educação Ambiental e 

gerenciamento dos resíduos; 

•Capacitação de agentes recicladores de resíduos sólidos;  

• Elaborar e implantar um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 

•  Diminuir produção de resíduos sólidos e  destiná-los adequadamente; 

• Distribuir de material didático bilingue sobre produção, separação, destinação e 

reciclagem de resíduos sólidos; 

• Construir estrutura de triagem e reciclagem de resíduos sólidos; 

•  Promover práticas de desenvolvimento sustentável que não poluam o meio 

ambiente; 

 • Estudar a viabilidade da comercialização do resíduos sólidos reciclável com centros 

urbanos; 

• Implantação de um Plano de Resíduos Sólidos nas aldeias; 

• Diminuir a produção de resíduos através da maior aquisição de alimentação escolar 

de produtos das  T.I.s;  

•  Promover articulação com a secretaria de educação para que a compra dos gêneros 

alimentícios da merenda escolar seja preferencialmente realizada nas TIs em lugar do 

envio de produtos industrializados. 
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• Doenças e propagação de agentes patogênicos diminuídas. 

• Realizar Diagnóstico Rápido Participativo sobre origens e destinação de resíduos 

sólidos nas TI’s. 

 

4. INDICADORES 
 

• Manifestação das comunidades indígenas 

• Funcionamento do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 

• Diminuição da geração dos resíduos; 

• Relatórios anuais a serem entregues às instituições competentes; 

• Efetiva implementação de ações referentes à aquisição de merenda escolar das 

próprias comunidades. 

• Nova  e adequada destinação de resíduos sólidos 

• Elaboração e distribuição de Material bilíngüe sobre Educação Ambiental;                                

• Formação de agentes recicladores de resíduos sólidos atuantes;                         

•  Estrutura de triagem e reciclagem de resíduos sólidos funcionando; 

• Aumento na porcentagem de gêneros alimentícios da merenda escolar produzidos e 

comercializados pelas comunidades indígenas 

• Dados quantificados e tipificados sobre resíduos sólidos nas TI’s 

 

5. PÚBLICO – ALVO 
Todas as famílias indígenas das terras indígenas impactadas  

 

6. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
* detalhamento via plano operativo até o 01 mês de início da constituição dos Comitês 

Gestores Locais. 

• Contratação de profissionais capacitados; 

• Elaboração dialógica (indígenas, poder público, etc) de Plano de Gestão de 

Resíduos nas oito terras indígenas; 

• Aquisição de materiais necessários; 

• Construção de estrutura de triagem e reciclagem de resíduos sólidos;  

• Estudo sobre  a viabilidade da comercialização do resíduos sólidos reciclável com 

centros urbanos;  

 • Implementação de ações designadas no Plano de acordo com cada terra indígena: 
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• Elaboração do diagnóstico da situação atual;   

• Produção de material biliíngue sobre resíduos sólidos e educação ambiental  

• Realização de oficinas sobre Educação ambiental; 

• Realização de oficinas e cursos para capacitação de agentes recicladores de 

resíduos sólidos; 

• Elaboração de proposta de manejo dos resíduos; 

• Elaboração de Plano de Monitoramento;  

• Promover o diálogo entre Secretaria de Educação e produtores indígenas de gêneros 

alimentícios, através de realização de evento com duração de 4 horas em cada uma 

das Terras Indígenas que contemple os quesitos legais, sanitários, nutricionais, etc. 

que envolve a merenda escolar, om vista a aumentar a porcentagem de alimentos 

produzidos pela própria comunidade na dieta dos alunos. 

• Elaboração de relatórios sobre as ações. 

 

7. ELEMENTOS DE CUSTO 
 

7.1 Recursos Humanos: 

Este subprograma será coordenado por 1 Educador Ambiental. 

Equipe: antropólogos de campo, 1 educador ambiental (técnico) e 1 engenheiro 

ambiental ou profissional com experiência em gestão de resíduos. 

 

 

7.2 Recursos Materiais 

Contempla todas as 8 terras indígenas 

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTD 

1 Coletores específicos 80 

2 Mesa para segregação dos resíduos 8 

3 Prensa 8 

4 Materiais necessários às oficinas (proporcional ao número de participantes)* 

5 Materiais necessários à realização do Diagnóstico Rápido Participativo* 

* A serem detalhados no Programa Executivo. 

 

7.3 Construção Civil 
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1 Barracão para separar, limpar e armazenar o resíduos sólidos contendo 100m² 8 

 

 

8. CRONOGRAMA 
 

ATIVIDADE DETALHAMENTO 1 2 3 4 5 

 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Contratação de 

profissionais capacitados; 

1 educador ambiental 

coordenador, 1 educador 

ambiental (ténico) e 1 

engenheiro ambiental ou 

profissional de área análoga 

com experiência em gestão 

de resíduos. 

  X        

Elaboração dialógica de 

Plano de Gestão de 

Resíduos nas oito terras 

indígenas; 

Deverá ser realizado 

separadamente nas 8 terras 

indígenas e contar com a 

participação de todos 

profissionais contratados, 

antropólogos e 

comunidades indígenas. 

  X        

Elaboração do diagnóstico 

da situação atual;   

Deverá ser realizado em 

diálogo com as 

comunidades 

  X        

Aquisição de materiais 

necessários; 

   X        

Construção de estrutura 

de triagem e reciclagem 

de resíduos sólidos;  

Em espaços designados 

pelas comunidades 

   X       

Estudo sobre  a viabilidade 

da comercialização do 

resíduos sólidos reciclável 

em centros urbanos; 

    X       

Implementação de ações 

designadas no Plano de 

acordo com cada terra 

indígena: 

    X X X X X X X 

Realização de oficinas 

sobre Educação 

    X       
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ambiental; 

Realização de oficinas e 

cursos para capacitação 

de agentes recicladores de 

resíduos sólidos; 

    X       

Elaboração de proposta de 

manejo dos resíduos; 

Deverá ser constituído 

considerando dados do 

diagnóstico e oficinas 

   X       

Elaboração de Plano de 

Monitoramento; 

Deverá ser constituído 

considerando dados do 

diagnóstico e oficinas 

    X      

Promover o diálogo entre 

Secretaria de Educação e 

produtores indígenas de 

gêneros alimentícios 

Realização de evento com 

duração de 4 horas em cada 

uma das Terras Indígenas 

que contemple os quesitos 

legais, sanitários, 

nutricionais, etc. que 

envolve a merenda escolar, 

o objetivo será de aumentar 

a porcentagem de alimentos 

produzidos pela própria 

comunidade na dieta dos 

alunos. 

    X      

Produção de material 

bilíngue sobre resíduos 

sólidos e educação 

ambiental 

Deverá ser elaborado em 

diálogo com professores de 

cada TI. O número de 

cartilhas impressas deverá 

atender a população da TI. 

          

Elaboração de relatórios 

sobre as ações 

   X X X X X X X X 

 

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
O monitoramento e a avaliação do presente Subprograma terá por base os relatórios 

mensais elaborados pelas equipes de campo e relatórios semestrais das atividades 

que serão elaborados pelos coordenadores do PBA e que serão encaminhados à 

FUNAI, Ministério Público e Consórcio Energético Cruzeiro do Sul. Tais relatórios 

serão apresentados e discutidos com as comissões indígenas de cada TI impactada 

de forma a garantir ampla compreensão e participação indígena no andamento do 

processo.   
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10. ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL 
● Ministério Público Federal - fiscalização 

● FUNAI- supervisão e apoio técnico às comunidades indígenas 

● Secretaria de Estado de Educação do Paraná – possibilidade de celebração de 

convênio para incorporação da produção agrícola indígena na merenda escolar. 

 

11. INTERAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS AMBIENTAIS 
Por suas características o presente Subprograma está inter relacionado ao Programa 

de Apoio às Atividades Agropecuárias das Comunidades Indígenas, Programa de 

Recuperação de Áreas Degradadas e Proteção de Nascentes e com o Programa de 

Vigilância e Gestão Territorial. 

 

12. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E REQUISITOS LEGAIS 
Estatuto do Índio, Constituição Federal, Lei Estadual Nº 12493 - 22/01/1999 (Publicado 

no Diário Oficial Nº 5430 de 05/02/1999) sobre Resíduos Sólidos. 

Legislação sobre Educação Ambiental (Lei 9795/99). 

 

 

13. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA ELABORAÇÃO  
Técnico  Formação  Conselho de Classe ou 

Identidade  

Cadastro Ibama  

Marcelo 

Cardoso  

Zootecnista 

Mestre em Meio 

Ambiente e 

Produção 

Conselho Regional de 

Medicina Veterinária e 

Zootecnia: 0550 

Consultor Técnico 

Ambiental Classe 

5.0 

n° CRMV-Z:0550 

 

14. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
Não se aplica. 
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VI.C SUBPROGRAMA DE MELHORIA DE QUALIDADE DA ÁGUA 

DA TERRA INDÍGENA YWY PORÃ 
 

1. JUSTIFICATIVAS 
Considerando não haver acesso à água potável para consumo humano, animal ou 

vegetal na área destinada às famílias que compõe a comunidade indígena de Ywy 

Porã,  e, além disso, estar o processo de regulamentação desta Terra Indígena Ywy 

Porã em tramitação na Justiça, juntando-se ao fato dos responsáveis técnicos da 

Funasa alegarem a partir disto que não possuem competência para efetuar as 

melhorias necessárias para viabilizar água potável nesta terra indígena, o presente 

Subprograma se justifica pela necessidade premente de viabilizar a extração e 

canalização de água às famílias.  

O Subprograma será organizado em quatro fases, a saber:  

1ª fase: definir as necessidades do uso da água;  

2ª fase: fazer um estudo da qualidade da água das minas;  

3ª fase: estimar a quantidade de consumo de água para as atividades domésticas e 

produtivas; 

4ª fase: criar uma infra-estrutura de captação de água e tratamento de água. 

 

2. OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo Geral 

Instalar poço semi-artesiano e demais instalações necessárias para melhoria de 

qualidade da água e acesso à água potável em proporção condizente com as 

necessidades de consumo e produção agrícola. 

 

2.2 Objetivos específicos 

1. Garantir suprimento de água para viabilizar produção agrícola; 

2. Melhoria na qualidade de vida das famílias indígenas; 
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3. Mitigar evasão de famílias indígenas ocasionada pela falta de infra-estrutura 

básica; 

4.  Realizar estudos sobre a qualidade da água das minas nasT.I.s;                                                               

5. Diagnosticar (localização, profundidade, etc.) potenciais fontes de água potável na 

TI Ywy Porã;                                                                                    

6. Estimar a quantidade de consumo de água para as atividades domésticas e 

produtivas;                                                                                                        

7. Evitar proliferação de insetos transmissores de doenças. 

 

3. METAS 
● Definir as necessidades do uso da água;  

● Obter resultados confiáveis sobre a qualidade da água das minas;   

● Propiciar disponibilidade de água potável para as famílias indígenas;  

● Implementar infra-estrutura de captação e tratamento de água;                                                                                                                                                   

● Fornecer disponibilidade de volume de água necessário para a produção agrícola;          

 

4. INDICADORES 
• Manifestação positiva de lideranças indígenas; 

• Instalação de estrutura que viabilize captação de água potável na escala demandada 

pela comunidade; 

• Aumento de oferta do volume se água para utilização na produção agrícola                                                   

• Viabilizar acesso à água potável;       

 

5. PÚBLICO – ALVO 
Comunidade indígena da terra indígena Ywy Porã  

 

6. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  
* detalhamento via plano operativo em até o 01 mês de início da constituição dos 

Comitês Gestores Locais. 

 

● Contratação de profissionais capacitados para elaboração de diagnóstico 

rápido (localização, profundidade, etc.) das potenciais fontes de água potável na TU 

Ywy Porã. 
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● Aquisição de materiais necessários; 

● Execução das obras de infra-estrutura de captação e tratamento de água. 

1ª fase: definir as necessidades do uso da água através de Diagnóstico Participativo. 

2ª fase: fazer um estudo da qualidade da água das minas, encaminhando amostrar a 

laboratórios de análise especializados. Os resultados serão apresentados à 

comunidade pelo técnico responsável. 

3ª fase: Calcular uso atual e estimar a quantidade de consumo de água para as 

atividades domésticas e produtivas a serem implementadas; 

4ª fase: criar uma infra-estrutura de captação de água e tratamento de água com a 

instalação de Poço Artesiano com vasão mínima de 70 mil/lt/h, energia trifásica, caixa 

d’água e demais materiais e instalações necessárias.  

 

7. ELEMENTOS DE CUSTO 
 

7.1 Recursos Humanos: 

Este subprograma será coordenado por 1 engenheiro civil e coordenadores técnicos 

do PBA.  

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO 

1 

Equipe de profissionais para elaboração de diagnóstico rápido e execução das 

obras de melhoria de qualidade da água 

 

 

 

 

7.2 Recursos Materiais e 7.3 Construção Civil 

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTDE 

1 poço semi artesiano 70 mil lt/hora  1 

2 energia elétrica trifásica 1 

3 caixa d'água em fibra de vidro 20 mil litros 4 

4 piso em concreto (acomodação das caixas d'água) m² 100 

5 tubo pvc 1 1/2" 6m 334 

6 acessórios para a rede de distribuição de água 1 

*Quantidades de materiais estimadas, números e dimensões podem ser alteradas após 

diagnósticos. 
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8. CRONOGRAMA 
ATIVIDADE DETALHAMENTO 1º ANO 

TRIMESTRAL 

 1 2 3 4 
1) Elaboração de diagnóstico 
rápido (localização, profundidade, 
etc.) das potenciais fontes de água 
potável na TI Ywy Porã. 

Contratação de profissionais 
capacitados e diagnóstico 
elaborado na TI em diálogo com 
as lideranças. 

X X   

2) Aquisição de materiais 
necessários; 

Aluguel de maquinário, compra de 
material. 

 X X  

3) Execução das obras de infra-
estrutura para captação e 
tratamento de água 

instalação de energia trifásica, 
construção de poço, etc 

 X X  

 

 

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
O monitoramento e a avaliação do presente Subprograma terá por base os relatórios 

mensais elaborados pelas equipes de campo enquanto houverem atividades 

relacionadas a implementação destas ações. Tais relatórios serão  incorporados aos 

relatórios semestrais das atividades que serão elaborados pelos coordenadores do 

PBA e que serão encaminhados à FUNAI, Ministério Público e Consórcio Energético 

Cruzeiro do Sul.  

 

10. ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL 
● Ministério Público Federal - fiscalização 

● FUNAI – supervisão e aporte técnico 

 

11. INTERAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS AMBIENTAIS 
Por suas características o presente Programa está inter relacionado ao Programa de 

Recuperação de Áreas Degradadas e Proteção de Nascentes e com o Programa de 

Sustentabilidade Econômica e Social das Terras Indígenas. 

 

12. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E REQUISITOS LEGAIS 
Estatuto do Índio, Constituição Federal. 

13. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA ELABORAÇÃO  
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Técnico  Formação  Conselho de Classe 

ou Identidade  

Cadastro Ibama  

Paulo Roberto 

Homem de 

Góes 

Cientista Social 

Mestre em 

Antropologia – 

Etnologia Indígena 

Sociólogo: DRT/  PR - 

0371 

Sócio da Associação 

Brasileira de 

Antropologia 

Consultor Técnico 

Ambiental Classe 

5.0 

n.° 4736929 

Gilberto Yudi 

Shingo 

Engenheiro 

Agrônomo 

  

 

14. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS   
Não se aplica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA 

ÁGUA DO RIO TIBAGI 
 

1. JUSTIFICATIVA 



 

24 DE MAIO DE 2012 

 

329 
No Brasil, grande parte dos reservatórios estão associados à produção de 

hidroeletricidade. Este serviço é considerado vital para a manutenção da sociedade, 

mas seus interesses devem ser compatibilizados com as questões ambientais, uma 

vez que a criação de reservatórios promove consideráveis alterações no regime 

hidrológico e na dinâmica ecológica de rios e bacias hidrográficas (Henry, 1999; 

Nogueira et al., 2005). 

A utilização do reservatório e seu entorno para múltiplos fins, implica em um aumento 

da pressão exercida sobre os recursos hídricos, o que torna importante o 

conhecimento da condição limnológica prévia à sua formação e o estabelecimento de 

um prognóstico para a situação futura. Entre os desafios encontrados no manejo de 

reservatórios brasileiros destacam-se os problemas decorrentes dos processos de 

eutrofização e relacionados ao rendimento pesqueiro (Júlio-Júnior et al., 2005). 

 O presente programa se destina à proposição de estudo sistemático do corpo hídrico 

à jusante do reservatório, considerando aspectos físicos, químicos e biológicos. 

 

2. OBJETIVOS 
 

2.1Objetivo Geral 

 Monitorar a qualidade da água superficial do rio Tibagi 

 

 

 

2.2.Objetivos Específicos 

• Gerar dados sobre características físicas, químicas e biológicas das águas do rio 

Tibagi, na região das comunidades indígenas existentes à jusante da UHE Mauá; 

• Complementar o conhecimento dos fatores que condicionam a qualidade da água no 

sistema existente; 

• Verificar e acompanhar a evolução de possíveis alterações na qualidade da água, 

contribuindo para a gestão dos usos múltiplos da água. 

 

3. METAS 
 Estabelecimento de uma base de dados que auxiliem na identificação de padrões de 

qualidade de água e ampliem o conhecimento da ecologia deste corpo de água (sua 

estrutura e seu funcionamento), visando à manutenção dos usos múltiplos das águas 

do rio Tibagi. Após os eventos amostrais será emitido um relatório técnico com base 
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nos resultados obtidos e será disponibilizado para a Contratante em via impressa 

e digital. Ao término do programa proposto, a continuidade do mesmo deverá ser 

discutida com o Órgão Ambiental competente e revisada, com base nas informações 

geradas pelos dados coletados neste programa. 

 

4. INDICADORES  
Resultados de análise dos dados quantitativos e qualitativos das coletas realizadas. 

 

5. PÚBLICO- ALVO 
Terras Indígenas Mococa, Apucaraninha e Barão de Antonina 

 

6. METODOLOGIA 
 • Reconhecimento logístico da área; 

• Realização de contatos institucionais; 

• Formação e mobilização de equipe; 

•Coleta e análise de variáveis físicas, químicas e biológicas na água e em sedimento 

em três estações de monitoramento na região das comunidades indígenas de Mococa, 

Apucaraninha e Barão de Antonina, contendo as análises abaixo relacionadas: 
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Tabela 01 – Parâmetros a serem analisados 

••Elaboração e divulgação de relatório técnico com base nos resultados obtidos 

 

 

7. ELEMENTOS DE CUSTO  
 

7.1Recursos materiais 

 Serão necessárias 20 viagens até o município de Telêmaco Borba incluindo 

hospedagem e alimentação para cerca de 3 dias. Serão utilizados equipamentos 

específicos para coleta e acondicionamento das amostras até serem enviadas para 

análise. 
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20 campanhas de coleta 

 

8. CRONOGRAMA  
 A execução do trabalho proposto seguirá sempre que possível o cronograma de 

coletas previsto para o programa geral de qualidade da água, implantado por ocasião 

da implantação da Usina.  

A frequência do monitoramento será mensal durante o primeiro ano de implantação 

(12 eventos de coleta) e trimestral durante o segundo e terceiro ano do programa (8 

eventos de coleta), totalizando 20 eventos de monitoramento de variáveis físicas, 

químicas e biológicas na água e em sedimento em três estações de monitoramento na 

região das comunidades indígenas de Mococa, Apucaraninha e Barão de Antonina. 

 

XXX

Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7

XXX

Mês 8

X XX

Mês 9Mês 1

X

X

Mês 2

X

ATIVIDADE

2)Contatos institucionais 

4)Coleta e análise de variáveis físicas, químicas e biológicas na água e em sedimento em três estações de monitoramento na região 

das comunidades indígenas de Mococa, Apucaraninha e Barão de Antonina

Mês 3

3)Formação e mobilização de equipe X

 A execução do trabalho proposto seguirá sempre que possível o cronograma de coletas previsto para o programa geral 

de qualidade da água, implantado por ocasião da implantação da Usina. 

A frequência do monitoramento será mensal durante o primeiro ano de 

1)Reconhecimento logístico

5)Elaboração e divulgação de relatório técnico com base nos resultados obtidos

As amostras seguem 

mensais até a 12° 

campanha de campo, 

e trimestrais até a 20°, 

o relatório será 

entregue após 45 dias 

da última amostragem

 

 

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
O monitoramento e a avaliação do presente Subprograma terá por base os relatórios 

mensais elaborados pelas equipes de campo enquanto houver ações relacionadas a 

sua implementação. As informações de tais atividades serão inseridas nos relatórios 

semestrais elaborados no escopo do Subprograma de Gestão Local do PBA, os quais 

serão encaminhados à FUNAI, Ministério Público e Consórcio Energético Cruzeiro do 

Sul.  

 

10. ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL  
• Financeira: Consórcio Cruzeiro do Sul; 

• Parceria na Execução: Empresas Consultoras e Instituições de Pesquisa; 
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• Fiscalização: Órgão Ambiental Competente e FUNAI. 

 

11. INTERAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS 
 Este programa deverá interagir com o subprograma relativo ao inventário, 

monitoramento e manejo da ictiofauna e com o programa de gestão do reservatório. 

Relatórios deverão ser gerados, compreendendo dados coletados em todas as 

estações. Seminários de consolidação dos resultados deverão ser realizados 

anualmente, antes da entrega dos relatórios anuais, entre os pesquisadores e 

profissionais envolvidos no projeto, a fim de discutir dados e cruzar informações 

relevantes ao diagnóstico físico, químico e biológico da qualidade da água. 

 

12. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E REQUISITOS LEGAIS.  
Resolução CONAMA 357/05 

Resolução CONAMA 344/04 

 

13. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA ELABORAÇÃO 
Técnico  Formação  Conselho de Classe ou 

Identidade 

Cadastro Ibama  

Marcelo 

Cardoso  

Zootecnista 

Mestre em Meio 

Ambiente e Produção 

Conselho Regional de 

Medicina Veterinária e 

Zootecnia: 0550 

Consultor Técnico 

Ambiental Classe 5.0 

n° CRMV-Z:0550 
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VIII. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA FAUNA 
 

VIII.A.SUBPROGRAMA EFEITOS SOBRE A FAUNA DE 

VERTEBRADOS TERRESTRES 
 

1. JUSTIFICATIVA 

A Instrução Normativa nº 146 atribui ao monitoramento o encargo da identificação de 

impactos ambientais: “Os impactos sobre a fauna silvestre na área de influência do 

empreendimento, durante e após sua implantação, serão avaliados mediante 

realização de monitoramento, tendo como base o Levantamento de Fauna”. No 

entanto, a realidade no Brasil não costuma ser essa, onde, parafraseando Danielsen 

et al. (2003), os estudos de biomonitoramento não passam de exercícios acadêmicos 

isolados. Nessa perspectiva, não se tratam os dados da forma adequada, 

primeiramente pelo erro básico já na concepção da amostragem, faltando perguntas 

claramente definidas (“por que monitorar”, “o que deve ser monitorado” e “como 

monitorar”) e a devida associação com os métodos empregados (Yoccoz et al., 2001). 

Isso se reflete obviamente nas conclusões resultantes desses esforços: mesmo que 

trabalhos nesse tema sejam conduzidos desde a década de 70, pouca ou nenhuma 

informação se tornou disponível para balizar novos estudos. 

 

Uma das respostas mais diretas da fauna a impactos de supressão e 

descaracterização ambiental é a fuga, onde espécimes que habitavam os ambientes 

suprimidos e alagados se deslocam em busca de novos hábitats para estabelecer 

seus territórios e áreas de forrageio. Essas informações são até conhecidas, e embora 

inexistam estudos que tenham acompanhado animais em fuga – desde o 

afugentamento até o destino final, seu restabelecimento ou morte – a percepção social 

daqueles que vivem nas proximidades de áreas impactadas é que há, efetivamente, 

um aumento no número de animais. Nesse sentido, os conflitos entre humanos e 

animais selvagens parecem inevitáveis, e de fato essas interações são conhecidas e 

amplamente divulgadas em todo o mundo (e.g. Svotwa et al., 2007), mas exemplos 

latino-americanos semelhantes ainda são poucos (e.g. Vidolin et al., 2004). 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1Objetivo Geral 

O objetivo deste subprograma é estudar a fauna de vertebrados terrestres na Terra 

Indígena (TI) de Mococa comparando essa comunidade àquelas que vêm sendo 

monitoradas ao longo de 12 meses nas cercanias. Avaliar-se-á se houve incremento 

populacional significativo de alguns grupos em particular, notadamente mamíferos, 

aves e répteis. Adicionalmente, serão estudadas as relações da comunidade indígena 

com a fauna local, assim como a percepção dos moradores com relação a esses 

eventos. 

 

2.2Objetivos específicos 

� Levantar informações qualiquantitativas e etnozoológicas das comunidades de 

aves, répteis e mamíferos na TI; 

� Comparar algumas variáveis ecológicas com os dados paramétricos já disponíveis 

das Áreas de Influências da UHE Mauá; 

� Estudar detalhadamente eventuais alterações à dinâmica faunística local buscando 

evidências de impactos atribuíveis ao afugentamento da fauna; 

� Diagnosticar qual a percepção da população humana da TI de Mococa com 

relação à fauna após a intervenção da UHE Mauá; 

Propor medidas e ações contingenciais no sentido de mitigar possíveis efeitos 

deletérios dessas alterações ecológicas à fauna da TI de Mococa.  

 

 

3. METAS 
• Estabelecer parâmetros ecológicos qualiquantitativos que permitam fazer inferências 

a respeito da dinâmica populacional de vertebrados terrestres na TI;                                                                       

• Estudar a percepção social da fauna na área de estudo, buscando evidências de 

conflitos entre humanos e a vida selvagem;                                                                                                            

• Verificar, a partir desses indícios, comparativamente a ocorrência de alterações 

faunísticas na TI atribuíveis ao impacto causado pelo desmate e ulterior enchimento 

do reservatório da UHE Mauá;                                                                                                                       

•Em caso positivo, identificar os potenciais danos desses eventos à fauna local;                                                                

•Conjuntamente com a comunidade indígena,  elaborar cenários prevendo a 
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estabilização dessas comunidades;                                                                                                                            

•Propor medidas e ações concretas com o intuito de mitigar os efeitos deletérios aos 

vertebrados terrestres e à população indígena da TI. 

 

4. INDICADORES 
Inicialmente o estudo em campo fundamentará o estabelecimento de parâmetros 

ecológicos diversos que se prestarão para descrever e caracterizar as comunidades 

estudadas. informações como riqueza, composição, índices de abundância, 

diversidade, entre outros podem ser levantados. 

 Quanto à percepção social, os dados gerados durante as incursões serão avaliados e 

serão os fundamentos para análises dos efeitos da fauna sobre o cotidiano da aldeia. 

Em seguida os valores ecológicos serão comparados às referências já colhidas 

durante o monitoramento da UHE Mauá, buscando-se discrepâncias desses índices 

nas comunidades da TI, indicativos de que os resultados saem do esperado. Para 

estas comparações poderão ser conduzidas análises estatísticas diversas. 

Posteriormente, dado que se encontrem desconformidades entre os resultados em 

campo com aqueles esperados (baseando-se para isso nos dados do monitoramento), 

serão efetuadas outras análises na tentativa de encontrar alguma relação entre os 

impactos da UHE Mauá e as alterações na comunidade faunística da TI. 

Por último, as eventuais medidas e ações mitigadoras serão acompanhadas quanto à 

sua eficácia com base em diversos outros indicadores ecológicos, desde o 

monitoramento das mesmas variáveis estudadas, até o acompanhamento de ações 

específicas às ações a serem desenvolvidas (p. ex. recuperação de áreas).  

 

5. PÚBLICO-ALVO 
Terra Indígena  Mococa 

 

6. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 Este estudo terá duas grandes vertentes metodológicas. Para o estudo etnozoológico, 

com o objetivo de se avaliar a percepção social dos impactos da fauna sobre a 

comunidade indígena, serão conduzidas entrevistas não-estruturadas na comunidade. 

Pretende-se contar com a colaboração de moradores locais para verificar eventuais 

mudanças na percepção da fauna por parte da comunidade, seus efeitos no cotidiano 

da aldeia e o levantamento de possíveis soluções. 
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A amostragem qualiquantitativa da fauna será conduzida com protocolos de 

amostragem consagrados e compatíveis com aqueles utilizados em outras fases do 

monitoramento da fauna da UHE Mauá. 

 

ESFORÇO AMOSTRAL. Este estudo terá campanhas com periodicidade bimestral, cada 

qual com duração de cinco dias efetivos de campo. Será alocado um Sítio Amostral no 

interior da Terra Indígena e as técnicas de amostragem serão iguais àquelas 

realizadas no restante do monitoramento (vide abaixo). A título comparativo, os 

esforços do monitoramento na UHE Mauá incluem a amostragem ao longo de 12 

meses em nove Sítios Amostrais em diferentes situações ambientais. Os dados até 

então acumulados nesse monitoramento serão utilizados para embasar as análises a 

serem apresentadas. 

 

AMOSTRAGEM. As amostragens em campo se basearão em três técnicas visando à 

obtenção de registros fundamentados por documentação, por meio de capturas com 

armadilhas de intercepção e queda (pitfall), de captura-viva (tipo Shermann) ou coleta 

de imagens, com equipamento de armadilhamento fotográfico, além de constatações 

visuais e auditivas em pontos de escutas pré-definidos ou por meio de busca ativa. 

 

(i) Em conformidade com os trabalhos conduzidos no monitoramento, o Sítio Amostral 

contará com três linhas de pitfall, que consistem em recipientes (baldes de 60 l) 

enterrados no solo e conectados entre si por uma cerca-guia (drift fence). Cada linha 

terá quatro recipientes, distantes entre si cerca de 10 m, totalizando 12 recipientes de 

amostragem distribuídos em todo o Sítio Amostral. Essas linhas serão instaladas a 

100 m de distância uma da outra. Estes instrumentos são largamente utilizados para a 

captura de anfíbios, répteis e pequenos mamíferos de solo, e consagrado como o 

método mais recomendado para a amostragem de vários grupos de animais em 

ambientes terrestres (Jones, 1986; Mengak & Guynn-Jr., 1987; Corn & Bury, 1990; 

Dodd & Scott, 1994; Cechin & Martins, 2000). 

 

(ii) Uma grade de armadilhas de captura-viva também será instalada, ocupando uma 

área de cerca de 60 x 45 m, onde 40 armadilhas serão posicionadas. Para 

diagnosticar possíveis alterações na riqueza e abundância de marsupiais e roedores, 

bem como avaliações ecológicas diversas (p.ex.: preferência por hábitats, distância de 

deslocamento, área de uso, etc), se seguirá a mesma disposição espacial das 

armadilhas conduzida no monitoramento da UHE Mauá. A grade consiste em 20 

estações de coleta, distantes uma da outra por 15 metros e compreende um conjunto 
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de duas armadilhas: uma no solo e outra amarrada em árvore ou cipó lenhoso 

(respeitando um mínimo de 1 metro de altura). Como isca será utilizado um preparado 

composto por sardinha em óleo, banana, pasta de amendoim e fubá, que será 

substituído diariamente.  

 

(iii) Da mesma forma que no monitoramento já em andamento, serão instaladas duas 

armadilhas fotográficas para registro de mamíferos de médio e grande porte. Estas 

serão dispostas em trilhas e acessos no Sítio Amostral de forma a maximizar a 

probabilidade de capturas, respeitando uma distância média de 100 metros entre elas  

 

(iv) Para a amostragem da avifauna serão estabelecidos seis pontos de escuta ao 

longo de uma transecção no interior da mata, cada qual a aproximadamente 150 m de 

distância um do outro. Nesses pontos será aplicado o método de avaliação de pontos 

com raio fixo de detecção (fixed-radius point census), com base nos procedimentos 

propostos pela literatura corrente (Hutto et al., 1986; Bibby et al., 2000; Sutherland, 

2000; Sutherland et al., 2004; Volpato et al, 2009). Este método se presta para 

investigar variações nos padrões de riqueza e abundância relativa das espécies. O 

tempo e demais critérios adotados suportou-se primariamente em Anjos et al. (2007), 

ou seja, em cada um destes pontos dedicou-se 10 minutos de permanência (com 

intervalos de amostragens entre os pontos de pelo menos 10 minutos), durante os 

quais serão identificados os indivíduos ali visualizados ou escutados, desde que 

situados dentro de um raio de 50 metros do pesquisador. 

 

(v) A busca ativa será conduzida em trilhas e acessos em diversas partes da Terra 

Indígena. No caso dos répteis consiste em deslocamentos muito lentos a pé durante o 

período diurno e/ou noturno com a procura visual dos animais em atividade em seus 

ambientes naturais ou em repouso (p.ex. sob troncos, pedras, cupinzeiros, dentro de 

tocas, sobre ou entre a vegetação, na serapilheira, etc.) (Martins & Oliveira, 1998). 

Para os mamíferos essas buscas são conduzidas nos intervalos das demais atividades 

e durante o deslocamento na área. Essas informações podem ser colhidas do veículo 

de transporte ou por caminhada na área de estudo, considerando-se registros visuais 

de animais, bem como observação de seus vestígios (rastros, tocas, fezes, pegadas, 

restos de alimento e carcaças). 

 

Análise dos dados 
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 Análises descritivas serão conduzidas com os dados etnozoológicos, e outras 

apreciações poderão ser apresentadas à medida que se mostrem adequadas aos 

objetivos do estudo. 

Inicialmente todos os dados gerados em campo serão avaliados quanto à suficiência 

amostral, visando a verificar se nossos resultados representam com fidedignidade os 

padrões e variações reais existentes na fauna estudada (Pillar, 2004). Para tanto 

poderão ser utilizados diversos métodos que testam a estabilidade da “curva do 

coletor”, particularmente a realização de estimativas de riqueza real (Magurran, 2004). 

Após avaliações preliminares da natureza dos dados os estimadores mais adequados 

na avaliação de cada grupo faunístico serão usados e justificados. 

Para as análises e descrições qualitativas se utilizarão todas as informações coligidas 

durante o estudo. Nas avaliações quantitativas, por outro lado, serão utilizados 

somente os dados obtidos pelos protocolos padronizados de amostragem, ou seja, 

durante as capturas com armadilhamento e censos em pontos de escuta. 

 

7. ELEMENTOS DE CUSTO  
7.1Recursos materiais. 

Para a realização das campanhas a equipe será dividida em duas frentes, cada uma 

com um veículo. As armadilhas para amostragem consistem em 12 recipientes (baldes 

de 60 l) para os pitfalls; aproximadamente 150 m de lona preta, também para os 

pitfalls; dois equipamentos de armadilhamento fotográfico; quarenta armadilhas de 

captura-viva do tipo Shermann, todas com as devidas iscas; binóculos, gravador, 

microfone e câmera fotográfica. 

 

Situação 1 - 16 campanhas 

 

 

8. CRONOGRAMA  
Serão realizadas campanhas bimestrais até o enchimento do reservatório seguido por 

trimestrais ao longo de dois anos (totalizando 16 expedições) 
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X X

X

X X

X

XX X

X1)Reconhecimento logístico

2)Instalação das trilhas e armadilhas 

3)Manutenção das trilhas e armadilhas

4)Amostragem em campo

X

X

ATIVIDADE Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4

X

Mês 13

XX

Mês 9 Mês 12Mês 5 Mês 6

Atividades Mês1 Mês2 

Mês3 Mês4 Mês5 

Mês6 Mês9 Mês12 

Mês13 As amostras 

seguem trimestrais até 

a 16° campanha de 

campo, e o relatório 

será entregue após 45 

dias da última 

amostragem

5)Elaboração de relatórios a aprtir dos dados obtidos

 

 

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
 

 O monitoramento e a avaliação do presente Subprograma terá por base os relatórios 

mensais elaborados pelas equipes de campo enquanto houver ações relacionadas a 

sua implementação. As informações de tais atividades serão inseridas nos relatórios 

semestrais elaborados no escopo do Subprograma de Gestão Local do PBA, os quais 

serão encaminhados à FUNAI, Ministério Público e Consórcio Energético Cruzeiro do 

Sul.  

 

10. ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL  
 Todo o material biológico coletado será encaminhado ao Museu de História Natural 

Capão da Imbuia, em Curitiba, seguindo o estabelecido para o resgate e 

monitoramento da fauna da UHE Mauá. Adicionalmente, poderá ser buscada 

cooperação com instituições de ensino e pesquisa, com especial ênfase àquelas 

alocadas no estado do Paraná, com vistas a utilizar as informações aqui levantadas 

em atividades de pesquisa. Deve ser considerada, também, a possibilidade de 

parcerias com organizações não governamentais (ONGs).  

 

11. INTERAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS AMBIENTAIS  
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 Este programa deverá interagir com o programa de gestão do reservatório. Após 

o término das campanhas de monitoramento aqui propostas, a continuidade do 

mesmo deverá ser discutida com o Órgão Ambiental competente. 

 

12. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E REQUISITOS LEGAIS  
Instrução Normativa 146. Estabelece critérios e padroniza os procedimentos relativos 

à fauna no âmbito do licenciamento ambiental. 

 

13. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA ELABORAÇÃO  
Técnico  Formação  Conselho de Classe ou 

Identidade 

Cadastro Ibama  

Marcelo Cardoso  Zootecnista 

Mestre em Meio 

Ambiente e 

Produção 

Conselho Regional de 

Medicina Veterinária e 

Zootecnia: 0550 

Consultor Técnico 

Ambiental Classe 5.0 

n° CRMV-Z:0550 

 

14. REPASSE DE RECURSO PARA OS PROGRAMAS 
Uma vez aprovado o Projeto Básico Ambiental, seu respectivo orçamento, e 

constituídos os Comitês Gestores Locais em cada Terra Indígena, os recursos 

previstos serão destinados às contas bancárias específicas para os recursos deste 

PBA, para cada uma das Associações ou Comunidades Indígenas, de acordo com os 

referidos cronogramas físico-financeiros estabelecidos pelo Comitê Gestor, 

obedecendo o orçamento do Programa. A aplicação desses recursos será 

responsabilidade do Comitê Gestor Local de cada Terra Indígena o qual deverá 

também prestar conta das ações realizadas e de seus respectivos investimentos. A 

movimentação da conta será autorizada por um representante da comunidade 

indígena e um representante da equipe técnica. 
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VIII.B. SUBPROGRAMA DE INVENTÁRIO, MONITORAMENTO 

E MANEJO DA ICTIOFAUNA  
 

1. JUSTIFICATIVA 
A ictiofauna do trecho estudado da bacia hidrográfica do rio Tibagi apresenta o padrão 

generalizado da ictiofauna da bacia do alto rio Paraná, sendo que cerca de 40% das 

espécies registradas são exclusivas deste sistema (alto Paraná). Essa participação 

demonstra a importância dos processos regionais na determinação da composição e 

estrutura das ictiocenoses. Os estudos permitem a categorização desta ictiofauna em 

quatro grupos: formas migradoras, formas de ocorrência generalizada, formas 

introduzidas e formas de sistemas fluviais pequenos. 

Muito embora o diagnóstico produzido para o Estudo de Impacto Ambiental represente 

um considerável incremento de informações sobre a fauna de peixes da bacia do rio 

Tibagi, as listas de nomes científicos e vulgares apresentadas são de difícil 

aproveitamento na avaliação da dinâmica espacial e temporal da ictiofauna que será 

afetada pelo empreendimento.  

Listagens de nomes científicos e vulgares dificilmente são aproveitáveis na avaliação e 

gerenciamento de qualquer ecossistema, pois desprezam o conceito de que 

populações naturais respondem às alterações ambientais de modo diferenciado, 

sendo que as respostas dependem da intensidade e duração dos fenômenos 

envolvidos. 

Além disso, os conhecimentos sobre os ciclos reprodutivos, migratórios e estruturas 

populacionais da maioria das espécies nativas registradas na bacia são ainda 

incipientes, dificultando sobremaneira o gerenciamento e a administração dos 

ecossistemas estudados. 

Desta forma, além da composição específica, dados relativos à estrutura, biologia e 

comportamento de uma comunidade frente a certas variações no ambiente mostram-

se fundamentais para a avaliação de sua dinâmica, sendo assim possível qualquer 

associação entre as comunidades existentes e o grau de alteração em determinado 

ambiente.  

Justifica-se a execução deste programa, pois é absolutamente necessário um correto 

inventário e monitoramento da ictiofauna, que permita o conhecimento das interações 

das espécies registradas com o seu ambiente, porque é a partir deste conhecimento 

que se poderá obter uma maior chance de coibir ações deletérias ao meio aquático, ou 

ao menos minimizar seus efeitos. 
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Além do inventário e do monitoramento da ictiofauna, durante a construção do 

empreendimento, muitos ambientes aquáticos podem tornar-se isolados e instáveis, 

sendo que muitas espécies de peixes podem permanecer nestes ambientes, 

necessitando a implantação de ações de manejo (resgate). 

 

2. 2.OBJETIVOS 
 

2.1Objetivo Geral 

 Conhecimento qualitativo e quantitativo das espécies de peixes presentes na região 

do empreendimento. 

 

2.2Objetivos Específicos 

 

Inventário 

 Promover um amplo levantamento das espécies de peixes regionais da área de 

influência da UHE Mauá, formando uma coleção testemunho em acervos públicos. 

 

Monitoramento 

� Avaliar a influência do empreendimento sobre a dinâmica da ictiofauna local, sendo 

que esse estudo é essencial para a compreensão dos efeitos da implantação e da 

operação da UHE Mauá sobre o ecossistema aquático do rio Tibagi;  

� Avaliar as possíveis alterações nos padrões de distribuição das espécies jusante da 

área do empreendimento, em função de eventos que se correlacionem ou não com a 

implantação e a operação da UHE Mauá;  

� Avaliar a variação da composição e estrutura da ictiofauna na área de influência da 

UHE Mauá; 

� Identificar padrões temporais de reprodução das espécies amostradas, jusante e 

montante da área do empreendimento; 

� Caracterizar a alimentação das espécies amostradas, jusante e montante da área 

do empreendimento; 

� Correlacionar informações obtidas com fatores ambientais e impactantes.  

 

3. METAS 
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Elaboração de composição específica, dados relativos à estrutura, biologia e 

comportamento da ictiofauna para a avaliação de sua dinâmica, realizando 

associações entre as comunidades existentes e o grau de alteração no ambiente. 

Após os eventos amostrais será emitido um relatório técnico com base nos resultados 

obtidos e será disponibilizado para a Contratante em via impressa e digital.  

Após as campanhas de monitoramento, a continuidade do mesmo deverá ser discutida 

com o Órgão Ambiental competente e revisada, com base nas informações geradas 

pelos dados coletados neste programa. 

 

4. INDICADORES 
 Resultados da análise dos dados quantitativos e qualitativos das coletas realizadas.  

 

5. PÚBLICO-ALVO 
Terras Indígenas de Mococa, Apucaraninha e Barão de Antonina. 

 

6. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 Em cada uma das campanhas os peixes serão coletados através de métodos 

tradicionais de amostragens científicas, principalmente com a utilização de rede de 

espera de diferentes malhas. O material coletado será triado em laboratório, onde os 

exemplares coligidos serão identificados, amostras selecionadas serão analisadas 

quanto ao: 

• Comprimento total e peso (estrutura em tamanho, classes de comprimento total, 

biomassa, relação entre peso e comprimento total);  

• Aspectos reprodutivos (sexo, avaliação do desenvolvimento gonadal, índice 

gonadosomático); 

• Hábito alimentar (métodos qualitativos e quantitativos). 

A partir dos dados levantados a comunidade será descrita em função de estimativas 

de riqueza e diversidade, abundância, dominância e similaridade entre locais e 

períodos amostrados. 

           Relatórios técnico-científicos serão produzidos para cada etapa do programa de 

monitoramento da ictiofauna, contemplando listas de espécies, análises de parâmetros 

de riqueza, diversidade, dominância, similaridade e abundância/densidade relativa de 

espécies, análises de esforço e eficiência amostral e proposições de medidas 

mitigadoras de impactos detectados durante a execução do programa. 
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            A densidade relativa dos componentes da ictiofauna será analisada pelos 

valores da Captura por Unidade de Esforço (CPUE), aplicado a cada petrecho de 

pesca. Os valores serão utilizados para o estabelecimento de padrões de variação 

espacial e temporal.  

           Também está contemplado na proposta a análise e monitoramento semestral 

de metais pesados em peixes pelo período de 28 meses, em três pontos, sendo um 

imediatamente a jusante da aldeia indígena de Mocóca, um a montante e um a jusante 

das antigas bocas de minas.  

As variáveis selecionadas como parâmetros a serem analisadas, pois podem estar 

relacionadas funcionamento das antigas minas, são: Cádmio, Chumbo, Cobre, Arsênio 

e Mercúrio.  

           Para esta avaliação foram previamente selecionadas três diferentes espécies 

de peixes, uma espécie bentônica (Hypostomus sp. – cascudo), uma espécie onívora 

de coluna d´água (Astyanax aff. fasciatus – lambari-do-rabo-vermelho) e uma espécie 

carnívora também de coluna d´água (Oligosarcus paranensis – saicanga) afim de 

perceber a acumulação de metais ao longo da cadeia alimentar. Nestas três espécies 

serão analisados os níveis dos cinco metais citados acima. 

 

7. ELEMENTOS DE CUSTO  
7.1Recursos materiais  

 Serão necessárias 28 viagens até o município de Telêmaco Borba incluindo 

hospedagem e alimentação para cerca de 3 dias. Serão utilizadas rede de espera de 

diferentes malhas e equipamentos específicos para acondicionamento das amostras 

até serem enviadas para análise. 

28 campanhas de coleta 

 

 

8. CRONOGRAMA 
A presente programa abrange o monitoramento da ictiofauna pelo período de 28 

meses, sendo que nos primeiros 12 meses serão realizadas campanhas trimestrais 

em três pontos de coleta, imediatamente a jusante das aldeias indígenas de Mocóca, 

Apucaraninha e Barão de Antonina. Nos demais 16 meses o monitoramento será 

continuado apenas imediatamente à jusante da aldeia de Mocóca, a periodicidade das 

campanhas será mantida. 
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As amostras seguem 

trimestrais até a 28° 

campanha de campo, 

o relatório será 

entregue após 45 dias 

da última amostragem

X

X

A presente programa abrange o monitoramento da ictiofauna pelo período de 28 meses, sendo que nos primeiros 12 meses serão 

realizadas campanhas trimestrais em três pontos de coleta, imediatamente a jusante das aldeias indígenas de Mocóca, Apucaraninha 

e B

Reconhecimento logístico

Elaboração de relatórios com os dados obtidos

Formação e mobilização de equipe

Contatos institucionais X

ATIVIDADE Mês 1 Mês 2 Mês 5 Mês 8 Mês 11 Mês 14 Mês 17 Mês 20 Mês 23

X X X X

Monitoramento

Amostragem em campo X X XX X XX

 

 

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
O monitoramento e a avaliação do presente Subprograma terá por base os relatórios 

mensais elaborados pelas equipes de campo enquanto houverem atividades 

relacionadas a implementação destas ações. Tais relatórios serão  incorporados aos 

relatórios semestrais das atividades que serão elaborados pelos coordenadores do 

PBA e que serão encaminhados à FUNAI, Ministério Público e Consórcio Energético 

Cruzeiro do Sul.  

 

10. INTERVENIENTES E PARCEIROS INSTITUCIONAIS  
Implantar ou estabelecer convênio entre o empreendedor e instituição pública e/ou 

privada que já possua base operacional para estudo da ictiofauna e para preparo de 

material para conservação e depósito em coleção. 

Instituições de apoio: IAP - Instituto Ambiental do Paraná, IBAMA – Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, UEL – Universidade Estadual 

de Londrina, UFPR - Universidade Federal do Paraná, PUC/PR - Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná, Prefeitura Municipal de Curitiba, Museu de História 

Natural “Capão da Imbuia”. 

 

11. INTERAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS 
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Este programa deverá interagir com o programa de gestão do reservatório. 

Relatórios deverão ser gerados, compreendendo os dados coletados. Após as 

campanhas de monitoramento, a continuidade do mesmo deverá ser discutida com o 

Órgão Ambiental competente e revisada, com base nas informações geradas pelos 

dados coletados neste programa. 

 

12. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E REQUISITOS LEGAIS  
Instrução Normativa 146. Estabelece critérios e padroniza os procedimentos relativos 

à fauna no âmbito do licenciamento ambiental. 

 

13. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA ELABORAÇÃO 
Técnico  Formação  Conselho de Classe ou 

Identidade 

Cadastro Ibama  

Marcelo Cardoso  Zootecnista 

Mestre em Meio 

Ambiente e 

Produção 

Conselho Regional de 

Medicina Veterinária e 

Zootecnia: 0550 

Consultor Técnico 

Ambiental Classe 

5.0 

n° CRMV-Z:0550 
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