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RESUMO – O presente trabalho parte de uma análise quanto ao diagnóstico participativo na busca 
de compreender o conhecimento local sobre terras, e sua correlação com a ciência. Estudo realizado 
no Faxinal Taquari dos Ribeiros, em Rio Azul – Paraná. Assim, Entrevistas de caráter aberto e semi-
estruturado, e recursos iconográficos como imagens de satélite foram essenciais ao mapeamento 
participativo e classificação das terras pelos agricultores, sendo 5 os tipos de terras locais: Terra 
Branca, Preta, de Areia, Roxa e Batumadeira. Através da técnica de topossequência, realizada de 
forma concomitante ao mapeamento participativo, foi possível realizar o levantamento pedológico dos 
solos. A análise vem da descrição dos solos e seus atributos morfológicos e fisiográficos que 
correspondem na classificação brasileira de solos as respectivas taxonomias: CAMBISSOLO 
HÁPLICO Alítico típico, CAMBISSOLO HÁPLICO Alumínico úmbrico, CAMBISSOLO HÁPLICO 
Alumínico típico, NEOSSOLO REGOLÍTICO Distrófico típico, CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico 
léptico. Com o desenvolvimento dos trabalhos foi programada e realizada uma oficina participativa 
com a comunidade com o intuito de lhes apontar o potencial das terras do subsistema terras de 
plantar, a partir da visão científica, com vistas a apontar novas formas de manejo para as terras 
consideradas de baixa qualidade como um Sistema Agroflorestal (SAF). 
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Introdução 

 
O sistema faxinal é uma forma peculiar de organização camponesa no centro sul do Paraná, 

considerado um sistema agrosilvipastoril, caracterizado por possuir dois subsistemas distintos, o 
criadouro comunitário determinado pelo uso comum da terra onde exercem a criação de animais a 
solta em conjunto com a mata de araucária, e as terras de plantar que são de uso particular e 
compreendem as atividades agrícolas, mas que também são exercidas práticas sociais coletivas 
compartilhadas pela comunidade (SAHR e CUNHA, 2005).   

O Sistema Faxinal ele é um modo de vida tradicional conservador da biodiversidade, sendo 
considerado atualmente, um dos últimos remanescentes expressivos de Floresta Ombrófila Mista da 
região, “merecendo o status de unidades de conservação estaduais”. (FLORIANI; et al, 2010.) 

No entanto, as áreas destinadas à prática agrícola (terras de plantar) possuem solos com 
baixa qualidade, que acarretam em diminuição da produção de fumo, o que provoca a diminuição da 
renda do agricultor, além de que as formas de manejo acabam ajudando a empobrecer cada vez 
mais este tipo de solo. Desta forma, para este tipo de solo foi recomendada uma nova forma de 
manejo, empregando um Sistema Agroflorestal (SAF). 

Os SAFs podem ser considerados como sistemas de uso da terra nos quais espécies com 
distintos hábitos de vida como árvores, arbustos, herbáceas, lianas e arvoretas são manejadas em 
um determinado ambiente e período, estando associadas com cultivos agrícolas e/ou animais. “Um 
determinado consórcio pode ser chamado de “agroflorestal” na condição de ter, entre as espécies 
componentes do consórcio, pelo menos uma espécie florestal”. (BRASIL, 2007, p. 52). 

As vantagens de implantação de um SAF podem ser tanto econômicas (aumento da renda) 
como ambientais. As vantagens ambientais são a proteção contra erosão e degradação dos solos, 
conservação dos remanescentes florestais, proteção e conservação de nascentes e cursos d’água 
substituição das matas ciliares mantendo a função de proteção, etc. Contudo sua vantagem mais 
conhecida é o potencial para conservar o solo e manter sua fertilidade e produtividade. (BRASIL, 
2007). 

A recomendação de implantação de um SAF para solos das terras de plantar somente foi 
possível graças ao Diagnóstico Rural Participativo (VERDEJO, 2006), que permitiu identificar as 
terras locais, suas características, apontando para os locais onde deviam ser coletados os solos para 
a análise científica, a qual possibilitou identificar a qualidade do solos. 

O Diagnóstico Rural Participativo (DRP) é um conjunto de técnicas e ferramentas que 
permite que comunidades rurais ou não realizem o seu próprio diagnóstico e possam autogerenciar o 
seu planejamento e desenvolvimento. De forma que os membros da comunidade se reúnam 
compartilhem experiências, analisem seus conhecimentos, e possam traçar suas próprias metas de 
acordo com suas necessidades. (VERDEJO, 2006). 

O DRP ainda tem por objetivo fomentar o desenvolvimento sustentável, com bases na 
agricultura tradicional, buscando valorizar os recursos naturais e o conhecimento vernacular adquirido 
empiricamente. (VERDEJO, 2006). 

O DRP pode ser compreendido enquanto uma metodologia de pesquisa e/ou plano de 
intervenção que visa fomentar o desenvolvimento socieconômico local, partindo das potencialidade e 
limitações dos moradores locais, valorizando os conhecimentos que a comunidade te m acerca do 
meio local. 

 
Objetivos  

 
Como objetivo central, o trabalho visou compreender o conhecimento local sobre terras, 

visando à correlação entre o conhecimento científico e local, com vistas ao uso sustentado dos 
recursos naturais locais. 

Os objetivos específicos foram: compreender como eram identificadas e qualificadas as 
terras locais; efetuar o levantamento pedológico visando compreender as características dos solos; e 
apontar recomendações para os tipos de terras (solos) com baixa qualidade físico-químicas. 
 
Metodologia 

 
A comunidade rural Faxinal Taquari dos Ribeiros, objeto deste estudo, localiza-se no 

município de Rio Azul há 20km de Irati, na mesorregião Centro Sul do Paraná, pertencendo ao 
Segundo Planalto Paranaense e com área aproximada de 256 hectares. 
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O presente estudo teve como se início a realização de entrevistas de caráter aberto e semi-
estruturado (ALBUQUERQUE et al., 2010), com auxílio de técnicas de pesquisa participativa e 
utilização de recursos iconográficos, servindo ao mapeamento participativo das terras junto aos 
agricultores (VERDEJO, 2006). Assim, a metodologia foi aplicada com 9 agricultores, seguindo 
critérios como: maior número de estabelecimentos por subacia hidrográfica, posse legal da terra, 
atividade principal (agricultura), vínculo matrimonial (cadaso (a) e relação de trabalho (trocas de dias, 
mutirões, parcerias, etc). O conteúdo da entrevista visou à coleta de informações sobre: a percepção 
do agricultor quanto aos atributos pedológicos e paisagísticos e a nomenclatura e hierarquização das 
terras classificadas em função de suas qualidades produtivas. 

Concomitante a realização das entrevistas e mapeamento participativo era empregado o 
método da transecção (topossequência), que guiou o levantamento pedológico semi-detalhado da 
área (EMBRAPA, 2009), sendo feita uma rápida descrição dos solos em cada local de coleta através 
do Manual de descrição e coleta de solo no campo, com posterior coleta destes solos. (LEMOS e 
SANTOS, 1996). Os solos coletados foram identificados por metodologia científica, de acordo com o 
Sistema Brasileiro de Classificação do Solo (EMBRAPA, 2009). Buscou-se também caracterizar a 
qualidade das terras em termos de atributos físico-químicos dos solos coletados: pH do solo, CTC 
(capacidade de troca catiônica), saturação de bases (V%), Carbono (C) profundidade efetiva e 
textura. 

Por último, foi realizada uma oficina participativa (VERDEJO, 2006), no mês de março de 
2013 que visou à exposição de resultados inerentes a pesquisa, de modo que os agricultores 
ficassem cientes das potencialidades e fragilidades de suas terras. Assim, durante a oficina foram 
apontadas recomendações, para as terras consideradas de baixa qualidade, para o sistema de 
classificação científico, como a adubação verde e adoção de Sistemas Agroflorestais (SAFs) 
(BRASIL, 2007). 
 
Resultados 

 
Os primeiros resultados obtidos referem-se a classificação e nomenclatura vernacular, 

realizada com o auxílio de recursos iconográficos e questionário aberto semi-estruturado acarretando 
na identificação e mapeamento de 5 diferentes tipos de terras segundo a terminologia local, sendo 
estas: Terra Banca, Terra Preta, Terra Roxa, Terra de Areia e Terra Batumadeira. A distinção das 
terras pelos agricultores se fez através da percepção principalmente dos atributos: cor dos solos, 
relevo, plantas indicadoras, matéria orgânica, umidade, acidez e textura. 

Às terras locais foram atribuídas certas características: a Terra Branca, que é localizada 
geralmente no topo ou “lomba”, é firme, úmida, gordurosa e um pouco pedregosa, considerada como 
terra boa, para a fumicultura, pelos agricultores; a Terra Preta é percebida principalmente na baixada, 
sendo considerada gordurosa, ácida e funda, e segundo a percepção local é uma terra ruim para a 
fumicultura; a Terra Batumadeira que pode se encontrada no terço superior e médio da encosta, 
possui como principal característica o encrostamento após chuva, sendo entendida como uma terra 
dura e ruim para a fumicultura; a Terra Roxa localiza-se principalmente na “Prancha” (rampa à meia 
encosta), mas, também ocorre na “Lomba” (topo, ombreira e/ou terço superior da encosta que 
apresenta convexidade), sendo considerada firme, gordurosa e pouco funda, classificada como 
intermediária em termos de qualidade para a fumicultura; e a Terra de Areia que se faz presente no 
terço superior e médio da encosta, apresenta-se como solta, pedregosa, arenosa e rasa, sendo 
considerada ruim para a fumicultura. 

A partir da identificação dos tipos de terras, com interpretação científica do saber 
vernacular, buscou-se correlacionar a taxonomia local das terras com a taxonomia pedológica. Assim, 
temos que: a Terra preta equivale ao CAMBISSOLO HÁPLICO Alumínico úmbrico; a Terra 
Batumadeira ao CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico léptico, a Terra Branca ao CAMBISSOLO 
HÁPLICO Alítico típico e CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico latossólico, a Terra de Areia ao 
CAMBISSOLO HÁPLICO Alumínico típico e a Terra Roxa ao NEOSSOLO REGOLÍTICO Distrófico 
típico (EMBRAPA, 2009) (tabela 1). 

Os solos correlacionados aos tipos de terra, no geral, possuem uma baixa qualidade físico-
química. Neste sentido, temos o CAMBISSOLO HÁPLICO Alumínico úmbrico entendido pela ciência 
enquanto um solo ácido, hiperdistrófico, alta atividade de argila, com alta saturação por alumínio, 
possuindo caratê alumínico (EMBRAPA, 2009) apresentando textura muito argilosa, segundo o 
triângulo textural (EMBRAPA, 2009), com horizonte A caracterizado como proeminente. 
 Já o CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico latossólico apresenta-se enquanto um solo 
próximo da condição de neutralidade, indicando solo mesodistrófico, baixa atividade de argila com 
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baixa porcentagem de alumínio, apresentando textura argilo-siltosa, com horizonte A caracterizado 
como moderado. 

Por sua vez, o CAMBISSOLO HÁPLICO Alumínico típico foi tido como um solo acido 
hiperdistrófico, baixa atividade de argila, com alta saturação por alumínio, apresentando Caráter 
alumínico, textura franco-argilo-siltosa, e horizonte A caracterizado como moderado.  

O NEOSSOLO REGOLÍTICO Distrófico Típico foi compreendido como um solo acido, 
hiperdistrófico, apresentando baixa atividade de argila, com alta saturação por alumínio, 
apresentando Caráter alumínico, já a sua textura é argilo-siltoa, com horizonte A caracterizado como 
moderado. 

O CAMBISSOLO HÁPLICO Alítico típico foi interpretado como sendo um solo ácido, 
mesodistrófico, exibindo baixa atividade de argila, baixa porcentagem de alumínio, possuindo Caráter 
alítico (EMBRAPA, 2009), textura argilo-siltosa, com horizonte A caracterizado como moderado. 

Por fim, temos o CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico léptico, caracterizado como um solo 
Acido, mesodistrófico, com baixa atividade de argila, baixa porcentagem de alumínio, textura argilosa 
e horizonte A compreendido como moderado. 

 
TABELA 1. CORRESPONDÊNCIAS ENTRE CLASSIFICAÇÕES VERNACULAR E CIENTÍFICAS 
DAS TERRAS E PARÂMETROS PEDOLÓGICOS 

 
Ponto  Classifica 

vernacul  

Qualid da 

terra  

(fumo)  

Taxonom  Relevo  Horizont

Superfic  

Parâmetros  

físicos do solo  

Parâmetros  

químicos do Hor.A  

Espess

ursolu

m  

Relaç. 

text. A/B  

pH  

(CaCl

2)  

C.T.C  

(cmol

c/m)  

V %  m %  C  

(g/dm³

)  

1.7  TERRA  

PRETA  

Fraca/ 

Ruim  

CAMBISS

OLO 

HÁPLICO 

Alumínico 

úmbrico  

Terço 

Inferior/ 

Suave 

Ondulad

o  

A Proemin  

(73 cm)  

115 cm  Muito 

Argilosa/  

Argilo-

siltosa  

3,7 28,36 03 91 27,4 

2.4  TERRA  

BRANCA  

Forte/ 

Boa  

CAMBISS

OLO 

HÁPLICO 

Tb 

Distrófico 

latossólico  

Terço 

Médio/ 

Forte 

Ondulad

o  

A 

Moderado  

(15 cm)  

105 cm  Argilo-

siltosa/  

Argilo-

siltosa  
5,8 10,27 44 14 20,2 

2.5  TERRA  

DE AREIA  

Fraca/ 

Ruim  

CAMBISS

OLO 

HÁPLICO 

Alumínico 

típico  

Terço 

Médio/ 

Ondulad

o  

A 

Moderado  

(15 cm)  

48 cm  Franco-

Argilo-

Siltosa / 

Argilo-

siltosa  

4,7 15,2 13 70 24,3 

3.1  TERRA  

ROXA  

Média  NEOSSO

LO 

REGOLÍTI

CO 

Distrófico 

Típico  

Topo e 

Terço 

Superior

/  

Ondulad

o  

A 

Moderado  

(43 cm)  

43 cm  Argilo-

siltosa /  

Argilo-

siltosa  
4,6 16,1 12 76 18,2 

8.1  TERRA  

BRANCA  

Forte/ 

Boa  

CAMBISS

OLO 

HÁPLICO 

Alítico 

típico  

Topo e 

Terço 

Superior  

/Plano  

A 

Moderado  

(10 cm)  

50 cm  Argilo-

siltosa/  

Muito 

argilosa  

5,2 16,32 45 10 14,3 

9.1  TERRA 

BATUMAD

EIRA  

Fraca/ 

Ruim  

CAMBISS

OLO 

HÁPLICO 

Tb 

Distrófico 

léptico  

Terço 

Médio/ 

Ondulad

o  

A 

Moderado  

(10 cm)  

48 cm  Argilosa/  

Argilo-

siltosa  
5,3 15,19 45 21 23,2 

 

Legenda:             Boa qualidade do solo                Média qualidade do solo               Má qualidade do solo 
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O diagnóstico pedológico apontou tanto para similaridades como incongruências em relação 
as qualidades das terras apontadas pelos agricultores.Assim, temos que um tipo de terra pode ser 
correlacionada com dois tipos de solos, o que ocorre com a terra Branca. 

Deste modo, percebe-se que a correlação entre a Terra Branca com o CAMBISSOLO 
HÁPLICO Tb Distrófico latossólico e CAMBISSOLO HÁPLICO Alítico típico apresenta apresentando 
congruência com o discurso dos agricultores, pois este tipo de terra é tido por eles como boa/forte 
(para eles é a melhor do local), sendo aquela que da melhor produtividade ao fumo, e estes dois 
solos são os que apresentam melhor qualidade. 

A correlação entre a Terra de Areia com o CAMBISSOLO HÁPLICO Alumínico típico 
apresenta-se congruente, pois esta terra é tida pelos agricultores como sendo fraca/ruim e o solo a 
ela relacionado possui uma qualidade química baixa coadunando com o discurso dos agricultores. 

Por sua vez a Terra Batumadeira é correlacionada ao CAMBISSOLO HÁPLICO Tb 
Distrófico léptico. Este tipo de terra é considerada fraca/ruim e leva este nome porque após a chuva 
ocorre a formação de uma espécie de crosta compacta na superfície que age impedindo o 
desenvolvimento das raízes das plantas. A análise química do solo relacionado a esta terra corrobora 
com a visão do agricultor local, pois tal solo possui uma baixa qualidade como no geral. 

Na sequencia, temos a Terra Preta sendo correlacionada ao CAMBISSOLO HÁPLICO 
Alumínico úmbrico. Esta terra é considerada como fraca/ruim, sendo a pior terra para a fumicultura. 
De acordo aos agricultores leva este nome graças a grande presença de matéria-orgânica. A análise 
dos indicadores químicos aponta um solo extremamente carente em nutrientes essenciais, sendo 
caracterizado como o menos nutritivo dentre todos, o que vem a corroborar ao discurso vernacular. 

Já a Terra Roxa, correlacionada ao NEOSSOLO REGOLÍTICO Distrófico Típico é 
considerada uma terra boa/forte, sendo a segunda melhor para a fumicultura conforme os 
agricultores. Sua cor deve-se a litologia, constituída por folhelho síltico de cor arroxeada que dá 
origem a estas terras. Contudo, assinalamos uma incongruência nas correlações, pois a análise dos 
indicadores químicos contrária ao discurso dos agricultores aponta um solo de baixa qualidade, 
sendo o segundo pior, apresentando grande quantidade de silte. 

Durante a oficina participativa realizada em março de 2013 foram sugeridas formas de 
manejo para melhorar a qualidade das terras locais, consideradas piores (baixa qualidade físico-
química), com vistas à potencialização do uso deste recurso, e manutenção do manejo empregado 
àquelas com menos características restritivas. 

Para tanto, à Terra Branca e Batumadeira sugere-se que sejam mantidas as formas de 
manejo e o cultivo do fumo. Já para a Terra Preta é sugerida a sua calcareação, pois se calcareada 
apresenta melhor produtividade de fumo do que as demais terras. 

Para a Terra Roxa é indicada à inserção de culturas de inverno. Para tanto, recomenda-se 
espécies da família das leguminosas, como o azevém, a ervilhaca, a aveia, nabo, etc., sendo as mais 
indicadas como adubo verde. A inserção de leguminosas deve-se ao alto teor de compostos 
orgânicos nitrogenados que produzem um sistema radicular ramificado e profundo, o que faz extrair 
das camadas mais espessas do solo vários nutrientes. (BRASIL, 2007). 

Já para a Terra de Areia, que corresponde a um tipo de solo com baixa qualidade físico-
química, recomenda-se a implantação de um SAF. Uma das vantagens mais conhecidas da 
agrofloresta é o seu potencial para conservar o solo e manter sua fertilidade e produtividade. Neste 
sentido, segundo discussões ocorridas durante a oficina participativa foram sugeridas as seguintes 
espécies: bracatinga (Mimosa scabrella) para o reflorestamento, plantio de frutíferas como goiaba 
(Psidium guajava), laranja (Citrus sinensis) e pitanga (Eugenia uniflora). Tais espécies são arbóreas, 
e normalmente por possuírem raízes mais longas que os demais vegetais, podem explorar maior 
volume de solo, sendo capazes de absorver uma quantidade de nutrientes e água que os cultivos 
agrícolas não teriam capacidade, uma vez que, geralmente, suas raízes absorventes encontram-se 
em maior número na camada superior do solo até 20 cm de profundidade (BRASIL, 2007).  

O dossel formado pelas várias espécies arbóreas proporciona cobertura de solo através da 
deposição de serrapilheira, gerada continuamente pela queda de folhas, frutos, ramos, cascas, etc., 
das diferentes culturas. Desta forma, o solo torna-se mais protegido contra o processo erosivo, 
diminuindo o escorrimento superficial da água da chuva aumentando a quantidade de água infiltrada, 
reduzindo a temperatura do solo, o que proporciona aumento de matéria orgânica e, portanto, 
provoca a melhora de suas propriedades químicas, físicas e biológicas. (BRASIL, 2007). 

Foi sugerido também inserir espécies medicinais como, espinheira santa (Maytenus ilicifolia ), 
tanchagem (Plantago major), guaco (Mikania glomerata), cipó milomens (Aristolochia cymbifera), 
carqueja (Baccharis trimera), que por serem espécies de menor porte se desenvolveriam sob a 
vegetação arbórea proporcionando também cobertura ao solo, matéria orgânica, disponibilizando 
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mais nutrientes aos horizontes superficiais. Outra função destas espécies é impedir a invasão de 
espécies indesejáveis, pois são plantas perenes ou semiperenes. (BRASIL, 2007). 

O objetivo da recomendação do SAF para a Terra de Areia, além de questões naturais 
gerando benefícios bioambientais, também se deve ao fato de poder proporcionar renda extra aos 
agricultores com a venda de frutas ou seus derivados (doces, compotas, etc.), lenha (também serviria 
para uso próprio) e plantas medicinais in natura ou seus derivados. 
 A distribuição das espécies vegetais ao longo de uma gleba se daria pela distribuição 
espacial em faixas, plantando-se na faixa logo acima a bracatinga, na segunda faixa as medicinais, 
na terceira as frutíferas na quarta o cultivo desejado, como o feijão, milho ou mesmo o fumo, na 
próxima faixa após o cultivo viriam às frutíferas, as medicinais e a bracatinga (figura 1). 

 
Figura 1 – Exemplo de SAF com distribuição espacial em faixas 

 

 
 

Fonte: BASIL, 2007. 
 

Conclusões 
 
De grande importância foi à possibilidade de diálogo entre o conhecimento científico e o 

local acerca de terras e solos, pois a partir desta troca de conhecimentos, foi possível identificar e 
correlacionar cinco tipos de terras aos solos do cientista, apesar de ter havido algumas 
incongruências. 

Com a realização da oficina Participativa realiza, foi possível explanar aos agricultores como 
a ciência via estas terras, ou seja, foram exaltadas as potencialidades de terminadas terras citadas 
pelos agricultores e analisadas cientificamente e foram também sugeridas outras formas de manejo 
para certas terras possuidoras de baixa qualidade físico-química, como a implantação de um SAF. 
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