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CONHECIMENTO LOCAL E USO DO SOLO:
UMA ABORDAGEM ETNOPEDOLÓGICA

ÂNGELO GIUSEPPE CHAVES ALVES

Introdução

uitas populações campo-
nesas e indígenas desen-
volveram suas próprias

estratégias de utilização dos solos, com
pouco contato com os sistemas oficiais
de pesquisa e comunicação rural. Isto
permite pressupor a existência de conhe-
cimentos pedológicos locais, subjacentes
às práticas de manejo adotadas por essas
populações. Esses conhecimentos locais
geralmente se transmitem através das ge-
rações pela linguagem oral e costumam
estar associados às diferentes visões de
mundo (cosmologias) que permeiam os
grupos culturais (Toledo, 2000).

O conhecimento siste-
mático de solos e sua relação com a utili-
zação agrícola não é criação da moderna
ciência ocidental. Há mais de 4000 ou
5000 anos, a civilização chinesa já tinha
um sistema utilitário de classificação de
terras, distinguindo-as em função da pro-
dutividade. Esse sistema era então utiliza-
do para definir o tamanho das parcelas
individuais e os tributos devidos ao go-
verno (Simonson, 1968). Infelizmente, o
patrimônio cultural constituído pelo co-
nhecimento pedológico local tem sido
desconsiderado na maioria dos programas
de pesquisa e desenvolvimento relaciona-
dos aos solos.

A abordagem etnopedo-
lógica pode contribuir para uma articula-
ção e integração entre os saberes pedoló-
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gicos formais (compartilhados por pesqui-
sadores com instrução formal em ciência
do solo) e locais (característicos das po-
pulações rurais, sejam elas camponesas,
indígenas ou outras). Denomina-se “etno-
pedologia” o conjunto de estudos inter-
disciplinares dedicados ao entendimento
das interfaces existentes entre os solos, a
espécie humana e os outros componentes
dos ecossistemas (Alves e Marques,
2004).

Os estudos etnopedoló-
gicos têm enfocado, prioritariamente, o
uso agrícola dos solos, dando pouca
atenção a outros campos de comporta-
mento. Relatos aprofundados sobre a uti-
lização do solo para fins não-agrícolas
são raros na literatura pedológica e
etnopedológica, embora haja um reco-
nhecimento geral de que os camponeses
e indígenas usam solos em uma extensa
gama atividades, desde a pintura corpo-
ral (Ollier et al., 1971) à geofagia
(Browman e Gundersen, 1993). Essa ên-
fase sobre o uso agrícola tem levado a
uma descrição mais detalhada do conhe-
cimento local sobre a camada arável,
embora o saber pedológico dos povos
rurais não se restrinja à superfície do
solo (Alves, 2004; Alves et al., 2005).
Neste texto, as relações entre os solos e
a espécie humana são abordadas desde
um ponto de vista etnopedológico, dando
ênfase às práticas não-agrícolas, especi-
almente o seu uso como matéria-prima
para a confecção de cerâmica artesanal.

Etnopedologia e agricultura

Desde a realização dos
primeiros estudos de natureza explicita-
mente etnoecológica e etnopedológica,
observa-se uma conexão entre etnopedo-
logia e agricultura. Neste sentido, Conk-
lin (1954) estudou a “classificação do
solo entre os Hanunóo e suas idéias sobre
aptidão dos solos para diversos cultivos”
e encontrou “boas correlações” entre os
conhecimentos pedológicos dos Hanunóo
(nas Filipinas) e as informações proveni-
entes de análises químicas de amostras de
solos. Já Williams e Ortiz-Solorio (1981)
observaram que as categorias de solos co-
nhecidas por um grupo de agricultores e
pecuaristas mexicanos representavam
descontinuidades mensuráveis e estatisti-
camente válidas na superfície do solo,
embora os solos representassem, para es-
ses camponeses, indivíduos bidimensio-
nais, contrastando assim com a visão do
solo como corpo tridimensional, comu-
mente aceita na pedologia formal.

Em estudos realizados
com moradores de uma fazenda no Cea-
rá, Johnson (1971; 1972; 1974) detectou
oito categorias locais de solos (terras) e
observou uma “considerável” correspon-
dência entre o conhecimento (dados cog-
nitivos) das terras e a sua utilização agrí-
cola (dados comportamentais) pelos cam-
poneses. Ainda no Ceará, destaca-se o
trabalho desenvolvido por Queiroz (1985)
e Queiroz e Norton (1992). Através de
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análises estatísticas multivariadas, feitas a
partir de dados morfológicos, esses auto-
res encontraram semelhanças entre as ca-
tegorias de solos reconhecidas pelos agri-
cultores locais e aquelas indicadas por
outros autores em levantamentos pedoló-
gicos formais na região. Outra pesquisa
etnopedológica realizada no Nordeste
Brasileiro (Bandeira, 1996) refere-se ao
conhecimento dos Pankararé do Raso da
Catarina, os quais costumavam dividir as
terras em sub-categorias (e.g. terras fra-
cas/terras fortes) de acordo com a capa-
cidade do solo em servir como suporte
adequado ao desenvolvimento de plantas.
Por sua vez, Moran (1977; 1981; 1990)
realizou estudos de “etnoagronomia”,
comparando os conhecimentos pedológi-
cos dos antigos caboclos com os dos no-
vos colonos provenientes do sul do Bra-
sil, durante a implantação de assentamen-
tos agrícolas na Amazônia. Por meio de
análises químicas, demonstrou que os so-
los escolhidos por caboclos tinham me-
lhores condições gerais de fertilidade, em
comparação às áreas escolhidas por novos
colonos.

Conhecimento e uso do solo para fins
não-agrícolas por populações rurais

Desde os tempos pré-
históricos, a agricultura tem contribuído
para a fixação das populações humanas
ao ambiente rural, mas geralmente se faz
acompanhar de outras práticas, pois o uso
múltiplo dos solos é uma característica
comum aos camponeses, indígenas e ou-
tras populações rurais. Pesquisas
etnopedológicas têm mostrado a existên-
cia de conhecimentos locais sobre solos e
materiais minerais, não somente em rela-
ção ao uso agrícola, mas também a ou-
tros campos de comportamento como o
artesanato (Arnold, 1971; Melo, 1983), a
pesca e o tratamento de enfermidades hu-
manas (Marques, 2001), as construções
(Arnold, 1971; Marques, 2001), a minera-
ção de ouro e platina (West, 1952), a
pintura corporal para rituais e a extração
de sal (Ollier et al., 1971; Tabor et al.,
1990), bem como a própria alimentação
humana (Browman e Gundersen, 1993),
entre outros.

Como exemplo de uso
múltiplo de materiais de solo, destaca-se
a descrição feita por Marques (2001), em
estudo que realizou entre os brejeiros na
Várzea da Marituba (Alagoas), onde fo-
ram registradas diversas formas de uso
dos solos. Segundo ele, “barro, pedras,
(os xexos), lama e areia constituem-se em
elementos manipuláveis pelo brejeiro
maritubano. Do barro, fazem-se casas –
as casas de taipa, antigamente com barro
pintadas. Quanto aos xexos, eles são utili-

zados tanto para atividades relacionadas
com a pesca quanto medicinalmente. Da
lama, elemento conexivo outrora forte, há
uma conexão residual para tingimentos e,
com areia, além de utilizá-la em constru-
ções, o brejeiro atrai peixes.”

O conhecimento e uso
do solo como matéria prima para constru-
ção de prédios por camponeses foi regis-
trado também por Arnold (1971), Alves
et al., (2005) e Williams (1972). Esta úl-
tima autora investigou um material extraí-
do de horizonte petrocálcico, conhecido
vulgarmente no México como tepetate,
usado em construções e encontrado em
solos que ela classificou como Ustocrepts
e Ustorthents, de acordo com a “Soil
Taxonomy” (Soil Survey Staff, 1999).

Entre os Baruya (um
povo da Nova Guiné), Ollier et al. (1971)
também observaram o uso de solos para
diversos fins, tais como pigmentação do
corpo em rituais e obtenção de sal para
alimentação humana, além do cultivo de
plantas. Quanto ao uso de solos direta-
mente na alimentação humana, Browman
e Gundersen (1993) investigaram 27 ma-
teriais de solo reconhecidos de acordo
com o saber local, e que integram a dieta
de povos andinos desde os tempos pré-
colombianos. Os autores consideram que
essas “terras comestíveis” atuam forne-
cendo nutrientes e reduzindo os efeitos
de toxinas naturalmente presentes em al-
gumas variedades locais de batata, au-
mentando a palatabilidade dessas plantas
aos humanos. Quanto à mineralogia da
fração argila, os materiais mais freqüente-
mente consumidos naquele contexto,
eram constituídos por esmectitas, ilitas e
caulinitas. Segundo outras fontes citadas
no mesmo estudo, diversas outras espéci-
es de animais também apresentam com-
portamento de geofagia. A ingestão de
solos por humanos pode também ter
conotações terapêuticas e/ou religiosas,
mas estes são temas raramente abordados
na literatura científica.

As atividades de minera-
ção conduzidas em pequena escala por
camponeses, em diversas partes do mun-
do, também se baseiam em conhecimen-
tos detidos por essas populações a respei-
to dos solos, rochas e minerais. Neste
sentido, West (1952) mostrou a persistên-
cia de técnicas pré-hispânicas de minera-
ção de ouro na Colômbia, registrando in-
clusive populações camponesas que alter-
navam a mineração com a agricultura e a
pesca, ao longo do ano.

O uso e conhecimento de solos para
fins artesanais

Entre as formas artesa-
nais de uso dos solos, destaca-se a produ-

ção de cerâmica. Trata-se de um hábito
bastante antigo, que é visto por arqueólo-
gos como indicativo da sedentarização
humana em determinados ambientes pré-
históricos. Com a produção sistemática
de alimentos, tornou-se necessário o uso
de recipientes para acondicionar os exce-
dentes e cozinhar.

Em um estudo feito por
Arnold (1971) identificaram-se diversas
categorias de materiais minerais reconhe-
cidos e utilizados por camponeses mexi-
canos na confecção de vasos (Tabela I),
evidenciando o elevado nível de detalhe e
refinamento que pode estar presente no
saber-fazer dos camponeses em relação
aos materiais que fazem parte de sua vida
prática. Os ceramistas consultados por
Arnold (1971) usavam três critérios práti-
cos para diferenciar uma boa argila
(K’at) para cerâmica: o local de origem
(teria que ser extraída de um determinado
local chamado Yo K’at); o sabor (teria
que ser considerada salgada); as mudan-
ças que o material apresentava quando
exposto à secagem ao sol (teria que per-
manecer sem rachaduras ou quebraduras).

Entre as populações de
língua portuguesa e espanhola, o material
usado para dar plasticidade à pasta cerâ-
mica recebe, geralmente, o nome vulgar
de barro, ou variantes como barro de
louça (Queiroz e Norton, 1992) e barro
de loiça (Alves et al., 2005). Na provín-
cia de Granada (Andaluzia, Espanha),
Querol-Martínez (1993) registrou que os
ceramistas artesanais costumam falar em
barro e não em argila para designar o
material com que trabalham.

Ainda no México,
Williams (1982) observou que alguns
camponeses em Tepetlaoztoc classifica-
vam solos em quatro táxons genéricos,
entre eles a “tierra negra, também cha-
mada barro (argila)”. Articulando regis-
tros pictóricos (glifos) do século XVI
com análises laboratoriais de solos, fotos
aéreas e entrevistas que fez com campo-
neses bilíngues (Espanhol-Nahuatl) da
mesma região, essa autora demonstrou
que o termo barro, como usado naquele
contexto, correspondia à categoria de so-
los que os astecas denominavam tezoquitl
(Figura 1). No Dicionário da Língua
Nahuatl Clássica, Wimmer (2004) regis-
trou tezoquitl como “terra argilosa que
serve para fazer vasilhas”.

Williams (1975), obser-
vou também que, entre os Astecas havia
denominações utilitárias que se referiam
explicitamente ao uso do solo em cerâmi-
ca, tais como contlalli (“argila para fazer
jarros”, derivada de comitl, jarro, e tlalli,
um tipo de argila) e similares como
comatlalli (“argila para fazer assadeiras”)
e caxtlalli (“argila para fazer tigelas”).
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Entre os documentos pictóricos que con-
têm glifos usados pelos Astecas, destaca-
se o Fragmento VIII de Humboldt (Seler,
1904), que apresenta alguns campos agrí-
colas identificados por um  símbolo com-
posto de uma árvore (quauitl) sobre um
jarro de cerâmica (comitl), com uma filei-
ra de dentes (tlantli) subjacente. A ex-
pressão Nahuatl que corresponde a esse
glifo é quauhtlalli, contlalli (Figura 2).
Conforme o Códice Florentino, elaborado
por Frei Bernardino de Sahagún,
quauhtlalli significa solo de floresta, ou
resíduos de carvalho em decomposição,
ou ainda húmus, enquanto contlalli é ar-
gila para confecção de cerâmica utilitária
(comunicação pessoal de Barbara J.
Williams). O Códice Florentino é um

fecção de cerâmica artesanal. Trata-se de
um material de textura argilosa, que ge-
ralmente apresenta-se muito plástico,
muito pegajoso e com coloração brunada
(entre 10YR 4/3 e 10YR 5/4), podendo
eventualmente ser acinzentado (5Y 4/1),
quando vértico. Do ponto de vista quími-
co, apresenta caráter hipereutrófico, com
destaque para os valores relativamente al-
tos de saturação por sódio nos sítios de
troca (entre 9 e 21%). A presença de fen-
das no horizonte Bt era o indicativo usa-
do pelos ceramistas, no caso em questão,
para reconhecer visualmente a seção ver-
tical do solo em que se poderia encontrar
barro adequado para confecção de vasos
cerâmicos. A experiência sensorial era
empregada pelos artesãos locais na avali-
ação da qualidade do barro de loiça.
Dessa forma, distinguiam-se as cores e a
presença de fendas (visão); a consistência
(tato), e a salinidade (paladar). Neste sen-
tido, Barrera-Bassols e Zinck (2003)
mostraram que as distinções entre solos
feitas por camponeses e outras popula-
ções rurais são eminentemente morfológi-
cas (e, portanto, baseadas em experiência
sensorial), sendo a cor e a textura as va-
riáveis mais comumente utilizadas nesse
contexto, em nível mundial. A importân-
cia dada pelos artesãos à consistência e à
salinidade do barro de loiça reflete, pro-
vavelmente, os efeitos que essas duas ca-
racterísticas podem ter na aptidão de de-
terminados materiais de solo para a con-
fecção de vasos (Alves, 2004; Alves et
al., 2005).

Ainda que muito escas-
sas, encontram-se na literatura pedológica
referências ao termo barro de loiça e si-
milares. O registro mais detalhado e mais
antigo parece ser o de Queiroz (1985),
que relatou o uso da denominação barro

TABELA I
MATERIAIS MINERAIS RECONHECIDOS E UTILIZADOS POR CAMPONESES

MEXICANOS NA CONFECÇÃO DE VASOS CERÂMICOS*

Nome local Descrição e usos

K’at É o que dá plasticidade à pasta cerâmica. Neste sentido, corresponde,
aproximadamente, ao termo barro, freqüentemente usado por ceramistas
artesanais no Brasil. Há dois tipos, sendo um que se usa para cerâmica
(haloisita) e outro para construções e pequenas peças de cerâmica
(montmorilonita).

Sah kab Pó branco. Há dois tipos, sendo um que se usa como antiplástico para
composição de peças cerâmicas que não sejam destinadas a cozinhar
(calcita + dolomita + atapulgita), e outro que se usa como material de
construção (calcita e/ou dolomita e montmorilonita).

Hi’ Calcita cristalina. Considerado localmente como um tipo de rocha (tuùnic).
Usado como antiplástico na confecção de vasos para cozinhar.

Sak lú’um Atapulgita. Tem aparência de rocha branca e é considerado localmente
como constituinte indispensável na composição de antiplásticos. Material
muito duro, que se torna brando a facilmente trabalhável quando molhado.

K’an kab Pó vermelho (hematita) usado como pigmento para tingir vasos que
tenham sido temperados com Sah kab.

* Segundo Arnold (1971).

Figura 1. Glifo Asteca que simbolizava um
material de solo denominado tezoquitl, cor-
respondente a barro (Williams, 1982; Ortiz-
Solorio, 1992).

Figura 2. Representação pictórica de quauhtlalli, contlalli, categoria
de solo reconhecida pelos Astecas, caracterizada por uma árvore
(quauitl) sobre um jarro de cerâmica (comitl), com uma fileira de
dentes (tlantli) subjacente. Material reproduzido de Selers (1904),
gentilmente cedido por Barbara J. Williams (comunicação pessoal).

compêndio em 12 volumes de
história e etnografia dos gru-
pos de língua Nahuatl (incluin-
do os Astecas) no Vale do Mé-
xico. Foi escrito em meados
do século XVI e descreve os
estilos de vida encontrados no
período pré-hispânico e no iní-
cio da colonização européia
(Williams, 1972).

Outro material de solo
com denominação utilitária re-
lacionada à cerâmica é o barro
de loiça. Em pesquisa recente
(Alves, 2004; Alves et al.,
(2005), foi observado o uso
deste termo junto a um grupo
de artesãos camponeses no
Agreste da Paraíba, designan-
do um material extraído do
horizonte Bt, em Planossolos
afetados por sódio, e que é
empregado localmente na con-

de louça para Planossolos afe-
tados por sódio no Vale do
Acaraú, Ceará:

“Solos com um argipã extre-
mamente duro e relativamente
impermeável, sob uma camada
arenosa de espessura variável.
[...] Localmente, eles são co-
nhecidos como terra branca
(white earth), em referência à
superfície arenosa e de cor
clara, ou barro de louça
(ceramic clay), em referência
ao argipã. [...] A estreita asso-
ciação da superfície clara e
arenosa com o argipã sugere
que eles sejam geneticamente
relacionados”.

Nesse caso,
barro de louça aparece como
um nome geral para uma cate-
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goria local de solos, e também como uma
camada subsuperficial nesses mesmos so-
los. Há semelhança entre o barro de
loiça do Agreste Paraibano (Alves et al.,
2005) e o barro de louça do Vale do
Acaraú (Queiroz, 1985), pois ambos refe-
rem-se a Planossolos afetados por sódio,
com ênfase no horizonte Bt.

Ainda no Agreste Parai-
bano, Petersen (1995) observou solos
com “um horizonte B localmente denomi-
nado de barro-de-loiça (B hidromórfi-
co)”. Note-se que, nesse caso, barro de
loiça denomina um horizonte e não um
solo. Embora tenham feito referência aos
termos barro de louça e barro de loiça,
que indicam um uso artesanal, Queiroz
(1985) e Petersen (1995) não discutiram
a utilização desses solos como recurso
cerâmico.

Outro nome de solo re-
lacionado a cerâmica é Kankab-Kat, ter-
mo maia que significa aproximadamente
“terra vermelha dos ceramistas”. No sé-
culo passado, esse termo foi adotado
também nos meios acadêmicos para de-
nominar uma série de solos vermelhos,
na Península de Yucatán, México. Neste
sentido, Stevens (1964) afirma que o es-
tudo sistemático de solos naquela região
foi iniciado pelo próprio povo Maia, que
desenvolveu uma nomenclatura específica
que sobrevive até o presente entre os
agricultores de Yucatán. Levando em con-
sideração que as distinções de solos feitas
pelos camponeses e indígenas se aplicam
ao seu ambiente mais próximo, outros au-
tores (Tabor, 1992; Krasilnikov e Tabor,
2003) também consideraram que o saber
local pode servir como subsídio para o
estabelecimento de séries nos sistemas
oficiais de classificação de solos, bem
como para facilitar a comunicação dos
agentes de pesquisa e extensão com as
populações rurais.

Um material de solo fre-
qüentemente usado como pigmento para
vasos cerâmicos é o tauá, também cha-
mado toá e taguá. Estes três termos pare-
cem ter a mesma origem etimológica, de-
rivando do Tupi ta’gwa (Houaiss e Villar,
2001), mas há variações semânticas regi-
onais e locais nesse campo. Lima (1998)
reconheceu toá ou tauá como “pigmento
de origem mineral, de cor avermelhada,
extraído do solo e que, no Brasil, é bas-
tante empregado na decoração dos obje-
tos cerâmicos de procedência indígena e
popular”. No Ceará, Girão (1967) regis-
trou tauá como “barro de cor branco-
amarelada que, além de outras aplicações,
serve para cobrir a cerâmica”, enquanto
na Paraíba tauá pode ser “pedra de tona-
lidade vermelha devido à presença de
óxidos de ferro, da qual se extrai uma
tinta de cor ocre” (Almeida, 1984). Tam-

bém na Paraíba, Alves (2004) registrou
toá como petrolintita e mostrou que se
tratava de um material usado e conhecido
por ceramistas artesanais para tingir va-
sos cerâmicos.

A não ser por algumas
exceções como os trabalhos de Arnold
(1971) e Alves et al., (2005), o uso arte-
sanal do solo é tratado de forma marginal
na literatura pedológica e etnopedológica,
raramente ocupando mais que um ou dois
parágrafos, como se observa em
Weinstock (1984), Barrera-Bassols
(1988), Tabor et al. (1990) e Martin
(1993). O trabalho de Tabor et al. (1990),
por exemplo contém as seguintes obser-
vações sobre alguns solos usados e co-
nhecidos pelos agricultores na Província
Oriental do Quênia:

 “A utilização de siste-
mas locais de classificação de terras pode
ser uma maneira politicamente aceitável
de avaliar adequadamente a aptidão das
terras. O sistema local pode ser usado
para identificar terras de alto valor, que
deveriam manter-se sob domínio público,
como é o caso das pequenas áreas de
ocorrência de um solo denominado yum-
ba, usado para manufatura de vasos de
barro, ou do solo kithaayo, que serve co-
mo fonte de sal para o gado e animais
silvestres [Grifo nosso]. Em Mitunguu,
por exemplo, uma determinada área de
solos yumba foi considerada de tão alto
valor na comunidade local para a feitura
de vasos de barro queimado, que não se
permitiu a ninguém a posse isolada dessa
área. A compreensão da classificação lo-
cal das terras pode ajudar a evitar confli-
tos desnecessários e identificar conflitos
potenciais.”

Além da cerâmica, uma
curiosa aplicação artesanal de material
mineral é a elaboração de “garrafas de
areia”, comumente encontradas no Nor-
deste Brasileiro, especialmente no Rio
Grande do Norte. São recipientes de vi-
dro preenchidos com materiais arenosos
de diferentes cores, formando desenhos.
Entre as artesãs de Tibau (RN), algumas
cores são obtidas a partir de tintas indus-
triais, mas outras são provenientes de di-
ferentes categorias de “areias” obtidas
nas dunas pelas artesãs, segundo relato
de Melo (1983).

Sugere-se que a rica va-
riedade de conhecimentos e usos de solos
entre os povos rurais, parcialmente de-
monstrada neste texto, pode ser incluída
como subsídio para os estudos pedológi-
cos formais, numa perspectiva interdisci-
plinar. Para tanto, é necessário que os ci-
entistas de solo tenham uma colaboração
mais freqüente e intensa com pesquisado-
res de outras áreas (inclusive ciências so-
ciais), e também com as populações ru-

rais, de modo que a diversidade cultural
possa ser incorporada nas práticas de en-
sino e pesquisa relacionados aos solos.
Assim, a realização de estudos etnopedo-
lógicos em diferentes contextos pode con-
tribuir para o avanço do conhecimento
pedológico formal e para uma melhor
compreensão e valorização do saber local.
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