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RESUMO – O Sistema Faxinal encontrado na região Centro-Sul do Paraná se organiza socialmente 
devido ao uso comum da terra, no criadouro comunitário e o trabalho individual nas terras de plantar, 
onde as famílias usam a terra para produzir e gerar renda. Neste trabalho buscou-se relatar a 
realização de uma oficina participativa como caminho para socializar os resultados das pesquisas 
realizadas neste Faxinal e motivar o envolvimento dos diversos atores sociais, visando uma gestão 
integradora para os recursos naturais do Faxinal Taquari dos Ribeiros em Rio Azul-PR, sistema esse 
inserido na Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira. 
          Foram apresentados os resultados dos trabalhos científicos realizados entre 2008 a 2011, com 
a finalidade de discutir e socializar os mesmos, trocando conhecimentos através do diálogo de 
saberes, construindo cenários a fim de gerar um consenso que resulte no sucesso do sistema de 
gestão sustentável dos recursos naturais. 
           A oficina foi realizada no dia 09 de março de 2013 na comunidade em questão e contou com a 
presença de moradores, comunidade científica e poder público estadual e municipal. 
 
 
PALAVRAS CHAVE – Faxinal. Oficina participativa. Gestão de recursos naturais. 



11.° CONEX – Apresentação Oral – Resumo Expandido 2 

 
Introdução 

 
 O Faxinal Taquari dos Ribeiros está localizado no município de Rio Azul – Paraná, 
pertencendo ao segundo Planalto Paranaense, situado na mesorregião Centro-Sul Paranaense. A 
área do criadouro comunitário é de 234,84 hectares (STRACHULSKI, SILVA e FLORIANI, 2008) e 
abriga cerca de 100 famílias, já nas terras de plantar predomina os sistemas de cultivo comercial (a 
fumicultura intensiva) e os policultivos de subsistência tradicional (sistema milho, feijão e bracatinga). 

Este faxinal em questão tem enfrentado uma série de transformações em seu território, 
influenciando na interação entre os elementos da paisagem, desequilibrando a relação. 

Entretanto, pelo fracasso dos sistemas convencionais de gestão, investiga-se a dinâmica 
desses sistemas de forma integrada, a fim de contribuir para a gestão sustentável dos recursos 
naturais apontando potencialidades e limitações produtivas e regenerativas (resiliência) da paisagem 
do Faxinal.  

Para que a gestão seja participativa, é necessário empoderar esses grupos sociais e 
encorajar mudanças políticas ou sociais (KUMMER, 2007). Entretanto é importante lembrar que o 
processo participativo por si só não irá garantir que o sistema de gestão seja sustentável, mas irá 
clarear o entendimento dos atores locais sobre os problemas de uso do recurso. A capacitação dos 
mesmos diminuirá os conflitos e criará suporte para varias alternativas de gestão que certamente são 
componentes de sustentabilidade (MOURA; HANAZAKI,2006). 

                                             
Objetivos 

                O objetivo deste trabalho consistiu em socializar e discutir os resultados alcançados a partir 
do diagnóstico físico-geográfico, realizado entre 2008 e 2011 nesse faxinal, visando identificar 
estratégias para consolidação das ações de gestão participativa da comunidade. Igualmente foi 
realizada troca de conhecimentos mediada pelo diálogo de saberes entre poder público, comunidade 
científica e moradores da comunidade tradicional do Faxinal Taquari dos Ribeiros, visando uma 
gestão integradora dos recursos naturais na área em questão. 

Metodologia 
 

            Foi utilizada a metodologia de Brown (2002) chamada Trade Off, onde é possível construir 
cenários de maneira integrada e participativa, levando em conta os diversos interesses. Uma questão 
chave para esta análise seria como identificar os diferentes atores e capacitá-los nos processos de 
tomada de decisão. A Oficina foi realizada dia 09 de março de 2013 nas dependências da Escola 
pública municipal da Comunidade. Foram identificados os atores primários, atores secundários e 
atores externos. Parte essencial dessa análise é o estudo de viabilidade dos cenários construídos a 
fim de gerar um consenso que determine o sucesso do sistema de gestão. Para tanto foram 
apresentados os cenários e recomendações referentes aos temas: uso da terra, água, solos e floresta 
e um resgate histórico da atuação das entidades de cunho educacional e técnica na comunidade. 

 
Resultados 

 
Foram apresentados os levantamentos realizados no Faxinal entre os anos de 2008 a 2011, 

por meio de fotos e resgate das atividades de campo sendo que os pesquisadores demonstraram a 
situação e os problemas identificados por meio de representação cartográfica, além de quadro 
comparativo para transposição da lógica científica para a vernacular. Foram feitas ainda 
recomendações identificando em conjunto com a população faxinalense as ações prioritárias para 
manejo. 
 Estiveram presentes cerca de 50 pessoas, sendo 30 identificadas como atores primários 
(Moradores do Faxinal, Presidente da Associação de Moradores, Presidente da Comissão das Águas, 
Inspetor e Comerciantes locais), 1 como ator secundário (diretora da escola municipal) e 19 como 
atores externos (professores e alunos da UEPG -Universidade Estadual de Ponta Grossa, Prefeito 
Municipal de Rio Azul e assessores, além de representantes do IAP - Instituto Ambiental do Paraná, 
EMBRAPA-Floresta- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária).  
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Tema Água 
 
                A situação dos cursos d’água é bastante percebida pela comunidade. Durante as 
entrevistas realizadas os moradores apontaram que anteriormente eram praticadas atividades de 
lazer como o nado e a pesca, fato que não ocorre mais com a mesma intensidade. Também 
relataram que é muito comum ocorrer desabamentos de bancos de areia devido às chuvas mais 
intensas. Quando questionados sobre a representatividade deste recurso, todos disseram ser 
essencial, mas que atualmente, devido a rede de água distribuída na comunidade, não se procura 
mais locais próximos á esses corpos d’agua. Os moradores mais antigos afirmaram que o volume de 
água diminuiu muito nos últimos vinte anos. 
               No tocante a este assunto, recomendou-se aos faxinalenses fazer o cercamento das 
nascentes, evitando o pisoteio dos animais, assim como a recomposição da mata ciliar ao entorno e a 
possibilidade do armazenamento de água para prevenção no caso de falta desta. 
 
Tema Uso da terra 
 
              Mostrou-se através da tabela 1 a mudança que ocorreu no uso da terra na bacia do Rio 
Cachoeira e consequentemente no Faxinal Taquari dos Ribeiros, num intervalo de vinte e oito anos 
(1980-2008), por meio da quantificação das classes de uso: campestre, cultivos, florestal, 
reflorestamento, várzea e águas. 
 
Tabela 1- Uso da terra na bacia hidrográfica do Rio Cachoeira- 1980/2011 

 
Fonte: BITTENCOURT (2010) 

 
             A classe em que ocorreu maior mudança foi a classe campestre, onde houve uma diminuição 
de área de 17,69%, que de um modo geral foram substituídas por áreas da classe florestal que 
aparece em segundo lugar em aumento de área (Figura 1). A preservação e aumento da classe 
florestal se devem também ao fato do faxinal ser uma ARESUR (Áreas Especiais de Uso 
Regulamentado) unidade preservação estadual, que prevê a preservação para que possa receber 
recursos do ICMS ecológico, não permitindo a derrubada da mata nativa. 
           A classe reflorestamento sofreu grande mudança e ocupa parte das áreas que eram 
destinadas ao cultivo, seja pelo plantio de espécies como o pinus e o eucalipto, para a utilização de 
sua madeira com diversos fins.  Fato esse que explica também a diminuição da área dessa classe. 
           A área de cultivo diminuiu, pelo fato do fumo não necessitar de grandes áreas para que seu 
cultivo seja possível e tenha um retorno financeiro aceitável, além da substituição pelas áreas de 
reflorestamento. 
 
                                       
 
 
 
 
 
 

Classe  1980                  
ha 

1980 
% 

2008 
ha 

2008 
% 

Campestre  1.124 31,01 483 13,32 

Cultivo  1.065 29,39 850 23,45 

Florestal  1.414 39,02 1.974 54,47 

Reflorest.  18 0,50 313 8,64 

Várzea  3 0,08 1 0,04 

Águas  - - 3 0,08 

Total    3.624 100 3.624 100 
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 Figura 1 –  Uso e ocupação da terra na bacia do rio Cachoeira –Rio Azul (PR) -1980/2011 

  
 

 
Tema Vegetação 
 

  Foram apresentados os resultados referentes aos estágios sucessionais da vegetação do 
criadouro comunitário por meio de mapeamento. Alertou-se que poucas árvores estão crescendo 
embaixo da floresta devido o pisoteio de animais e pessoas, assim como a existência de plantas 
exóticas como a uva-japão, o pinus e o eucalipto. Um dos moradores comentou que apesar do 
acordo de não plantar exóticas, muita gente que possui áreas pequenas plantam, além do fumo, 
árvores exóticas para melhorar a renda, indo de encontro aos mecanismos no ICMS ecológico. 

A partir do levantamento fitossociológico onde foram escolhidas 33 parcelas com pouca 

diversidade, selecionadas a partir da analises de solo, foi recomendado o adensamento de várias 

parcelas (11 parcelas) com mudas nativas a fim de recuperar a diversidade florística da área e 

consequentemente buscar o equilíbrio desse ambiente. 

Foi recomendado o plantio de mudas, sobretudo das espécies:erva-mate, pinheiro do Paraná, 

imbuia. Já as espécies Guaçatunga-preta e Cafezeiro-do-mato não necessitam ser plantadas, pois 

apresentam boa regeneração. 

A EMBRAPA apresentou os resultados do trabalho etnobotânico que foi realizado no faxinal, 

mostrando as atividades que foram feitas como, por exemplo, a Listagem Livre, onde grupos de 

moradores citavam espécies de plantas que comumente viam na comunidade; posteriormente 

fizeram uma caminhada pelo criadouro comunitário e elencaram 35 espécies com potencial para uso; 

foram escolhidas 10 espécies priorizadas quanto ao uso e a renda, entre elas a tanchagem e erva-

mate. 

Um membro do IAP relatou as discussões que resultaram na adoção de alternativas de produção 

no faxinal, como produtos não-madeiráveis, sendo que entre eles foram escolhidos: a produção de 

mel, frutíferas e plantas medicinais. Foi citado o exemplo do aproveitamento dos recursos extraídos 

do Cerrado para a produção de geléias, sorvetes e outras compotas para obter renda extra.  

 

Tema Solos 

 

       Foram apresentados os tipos de solo predominantes no Faxinal, tanto pela denominação 

científica como pela popular para uma melhor compreensão por parte dos faxinalenses, sendo 5 os 

tipos de terras locais: Terra Branca, Preta, de Areia, Roxa e Batumadeira, com as respectivas  
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taxonomias: CAMBISSOLO HÁPLICO Alítico típico, CAMBISSOLO HÁPLICO Alumínico úmbrico, 

CAMBISSOLO HÁPLICO Alumínico típico, NEOSSOLO REGOLÍTICO Distrófico típico, 

CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico léptico. 

Foram sugeridas formas de manejo e correção para melhorar a qualidade das terras locais, 

consideradas de baixa qualidade. Para a Terra Branca e Batumadeira sugere-se que sejam mantidas 

as formas de manejo e o cultivo do fumo, para a Terra Preta é sugerida a sua calcareação, na Terra 

Roxa é indicada à inserção de culturas de inverno e para a Terra de Areia, que corresponde a um tipo 

de solo com baixa qualidade físico-química, recomenda-se a implantação de um SAF (Sistemas 

Agroflorestais) e também foram sugeridas as seguintes espécies para plantio: bracatinga (Mimosa 

scabrella) para o reflorestamento, plantio de frutíferas como goiaba (Psidium guajava), laranja (Citrus 

sinensis) e pitanga (Eugenia uniflora). 

 

Conclusões 

 

 Para que a gestão de um recurso natural de uso comum seja integrada e participativa, cada 

ator implicado no processo precisa desejar um melhor sistema de gestão para aquilo que constitui 

seu patrimônio comum. É preciso alcançar todos os atores sociais, tanto individuais quanto coletivos, 

e também seus interesses. Por isso, é tão importante a análise do jogo de atores a fim de entender os 

níveis de apoio e decisão, compreender os conflitos existentes e saber geri-los. Entretanto, é 

essencial que estes atores tenham plena confiança nas tomadas de decisão, nas instituições e nos 

indivíduos que tomam e implementam estas decisões, e nas instituições que definem e fazem valer 

as leis. Além do mais, o processo de gestão e as deliberações devem ser transparentes para que o 

conhecimento seja compartilhado. Assim, por meio da confiança, da cooperação e do respeito entre 

os diversos usuários de um mesmo recurso, é possível um sistema de gestão que seja ao mesmo 

tempo integrado e participativo, mediado por instituições e sustentável no longo prazo. Buscou-se 

oferecer uma metodologia que permite a inclusão de diversos atores e a integração das mais 

variadas instituições no processo de gestão e de tomadas de decisão referentes a determinado 

recurso natural de uso compartilhado de forma a valorizar suas potencialidades, aumentar suas 

opções de escolha e evitar conflitos decorrentes do uso do recurso. 
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