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Resumo
Dominar a construção da saúde dos solos amazônidas, coem sua grande maioria minera-
logicamente pobres, é uma das formas dos agricultores se tornarem soberanos em relação 
a insumos externos, químicos e dispendiosos, valorizar seus conhecimentos populares e 
construir a base necessária para a implantação ou otimização de qualquer sistema produ-
tivo. Neste contexto, faz-se necessário produzir, resgatar, sistematizar e integrar conheci-
mentos científicos e populares sobre manejos agroecológicos que promovam a construção 
e a manutenção do solo e sobre indicadores da saúde do solo. Este trabalho visa apresen-
tar as metodologias participativas utilizadas pelo Projeto Ajuri Agroflorestal da Embrapa 
Amazônia Ocidental em conjunto com os parceiros da Rede Maniva de Agroecologia para 
apropriar os agricultores da Associação de Produtores Orgânicos do Amazonas (APOAM) 
de conhecimentos e manejos de construção da saúde do solo amazônida.
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Abstract
To domain the construction of amazonians soil health, considered mineralogicamente 
poor, is one of the ways farmers became sovereign in relation to external inputs, chemi-
cals and expensive, enhance their knowledge and build the necessary foundation for the 
implementation or optimization of any production system. In this context, it is necessary to 
produce, rescue, systematize and integrate scientific and popular knowledge about agroe-
cological management practices that promote the construction and the maintenance of 
soil and on indicators of soil health. This work aims to introduce participatory methodolo-
gies used by Embrapa Western Amazonia Project “Ajuri Agroforestry” in conjunction with 
partners of Network Maniva of Agroecology to settle the farmers of the Amazon Organic 
Producers Association (APOAM) about agroecological knowledge and management of 
construction of Amazon soil health.
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