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Resumo- Este artigo tem por objetivo identificar a influência dos animais na 
exposição do solo no Faxinal Anta Gorda no Município de Prudentópolis- PR. O 
Sistema de Faxinal é uma forma de organização camponesa característica da Região 
Centro-Sul do Paraná- Brasil, que culmina com a criação de animais de forma 
extensiva e coletiva, ou seja, não há restrições entre as propriedades para o pastejo 
dos animais. Para avaliar a exposição do solo nas áreas de floresta e áreas de 
pastagens sob efeito do pastejo dos animais, foi utilizado um amostrador de 
exposição de solo, sendo adaptado um quadro de madeira (1x1m2). Neste quadro 
foram feitas subdivisões a cada 10 cm, formando uma malha de 100 quadros 
menores de 100 cm2 cada. De posse dessa malha, foi realizada a avaliação da 
exposição do solo em 1 m2. Foram realizadas 30 coletas em cada área (floresta e 
pastagem), em cada campanha, totalizando 360 coletas de exposição em cada área 
ao longo do monitoramento. Ao término das coletas, verificou-se que a exposição 
média do solo nas áreas de florestas  foi de 23,6%, variando entre 13,9% no mês de 
setembro (menor valor) a 36,4% em junho (maior valor). Já nas áreas de pastagens 
a exposição média foi de 26,2%, variando de 19,3 em março (menor valor) a 34,6% 
em outubro (maior valor). Quando analisado sazonalmente a exposição do solo 
tem-se a seguinte ordem: área de floresta tem-se a seguinte ordem: inverno 
(30,4%), outono (24,7%); verão (20,4%) e primavera (18,8%). Já nas áreas de 
pastagens houve uma variação em relação às áreas de floresta, com a seguinte 
ordem: primavera (32,8%), verão (27,4); inverno (22,8%); outono (21,8%). Quando 
correlacionados estes percentuais de exposição do solo, com a pluviosidade e 
temperatura, verifica-se que estes elementos climáticos podem exercer influência 
na mobilidade dos animais que podem potencializar a exposição do solo em 
determinado período. As condições climáticas podem exercer também influência na 
disponibilidade de alimento tanto nas áreas de pastagens quanto nas áreas de 
florestas.   
Palavras chaves: sistema silvopastoril, pastejo; floresta; pastagem, exposição do 
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Introdução  
O Sistema de Faxinal é uma forma de organização camponesa, existente na 

Região Centro-Sul do Estado do Paraná o qual está pautado em três tipos de uso e 

exploração do solo, sendo: criação extensiva de animais em áreas comuns; extração 

florestal dentro do criadouro comum e policultura alimentar de subsistência 

(CHANG, 1988). Segundo Antoneli e Thomaz (2012), este Sistema é considerado  
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como um sistema silvopastoril, por haver consorciamento entre a extração de 

madeira e erva mate com a criação de animais. 

Trata-se de uma organização camponesa de relevante importância 

ecológica, social, histórica e cultural da região Centro-Sul do Paraná, área que 

compreende a formação da Mata de Araucária. Quanto à origem desta forma de 

uso e ocupação, há certa divergência entre os pesquisadores. No entanto, Nerone 

(2000), afirma que a organização dos faxinais no regime de compáscuo (pasto 

comum, uso coletivo da propriedade) é uma herança das reduções jesuíticas, tendo 

em vista as similaridades entre suas características comunitárias e a coleta de erva-

mate. Portanto, segundo a autora, os faxinais já existiam no Paraná antes da 

chegada dos imigrantes europeus (séculos XIX e XX), em comunidades formadas 

originalmente por indígenas e bugres, constituindo uma herança cultural da forma 

de ocupação, devido às influências históricas. Mais tarde, esse sistema foi sendo 

assimilado pelos caboclos que habitavam a região.  

Já Chang (1988), apresenta uma versão contrária quanto à origem do 

sistema de Faxinal. Segundo a autora, o Faxinal se consolida com a vinda dos 

imigrantes europeus para a região Centro-Sul do Estado do Paraná, mais 

especificamente os emigrantes poloneses no final do século XIX e inicio do século 

XX. No bojo desta discussão, Hauresko (2012), conclui que o sistema de Faxinal é a 

contribuição de cada grupo humano que viveu nas matas paranaenses. Sendo, 

portanto, o resultado da reunião de diversas experiências que, somadas às dos 

colonos europeus que migraram para a Região no final do século XIX e início do 

século XX, constituíram o que hoje chamamos de Sistema de Faxinal.  

Em linhas gerais, a organização do sistema se dá através do cercamento de 

toda a área do faxinal, dentro do qual funciona o criadouro comum, onde todos os 

proprietários têm o direito de criar seus animais (bovino, suíno, equino, etc.) a 

solta, não havendo cercas ou barreiras entre as propriedades. Mesmo os 

agricultores que apenas possuam sua casa dentro do sistema, estes também 

possuem o direito de criar animais dentro da área. Isso significa que não 

necessariamente precisa ser dono de terras dentro do sistema para criar os 

rebanhos. 



Essas áreas, geralmente são formadas por vales com relevo suavemente 

ondulado e presença de cursos de água, abrigando um ambiente florestal alterado 

pelo pastoreio extensivo (CHANG, 1988), sendo esse o principal motivo da 

degradação do solo dentro do sistema. Dentro dessa área cercada, o único cultivo 

realizado é para a subsistência (plantações de horta próximas das casas, árvores 

frutíferas, e outras) e também o manejo da erva mate. As áreas agricultáveis se 

encontram fora do criadouro comum, teoricamente em áreas de relevo mais 

íngreme.  

A grande maioria dos trabalhos científicos a respeito dos Faxinais evidencia o 

sistema como um exemplo de adaptação do homem ao meio natural, ao distribuir 

equilibradamente essas atividades no tempo e no espaço, otimizando o uso dos 

recursos locais e satisfazendo as necessidades de reprodução social de milhares de 

famílias durante mais de um século.  

Diversos autores direcionam suas pesquisas para a identificação cultural e 

manutenção desta forma de uso e ocupação do solo. Dentre eles destacam-se 

trabalhos a partir da construção de identidade dos Faxinais (CHANG, 1988; LÖWEN 

SAHR, 2006; BERTUSSI, 2008 e SOUZA, 2008), configuração e classificação dessas 

áreas (CHANG, 1984; NERONE, 2000; LÖWEN SAHR, 2005; CAMPIGOTO, 2008; 

SOUZA, 2008), territorialidade (CUNHA, 2003; TAVARES, 2008), inserção da 

fumicultura nas áreas de Faxinais (KRAICZEK e ANTONELI, 2012). 

 Mas por traz desta questão, o Sistema de Faxinal não representa um padrão 

ambiental sustentável devido à pressão exercida pelo pastoreio dos animais, o que 

facilita a inserção de novas técnicas agrícolas potencializando assim sua 

desestruturação.  

Ao longo do tempo as áreas de Faxinais foram se desestruturando devido à 

inserção de atividades agrícolas rentáveis como a fumicultura, mecanização das 

áreas agrícolas, redução dos recursos naturais, baixa qualidade dos rebanhos, 

dentre outras (ANTONELI, 2007).  

Com a diminuição das áreas de criadouro (pastagens naturais), há uma 

intensificação dos animais sobre as áreas restantes. Este processo implica no 

aumento do número dos rebanhos para que a produtividade seja mantida que, por 

conseguinte, incide nos problemas ambientais que os Faxinais vêm enfrentando na 



atualidade, tornando-se não só do ponto de vista econômico, mas também do 

ponto de vista ambiental, uma atividade insustentável. 

Na atualidade, as questões ambientais dos faxinais vêm sendo objeto de 

estudos de diversas pesquisas tais como: movimentação do leito das margens dos 

rios que cortam os faxinais devido o contato dos animais com os corpos hídricos 

(CARVALHO et al., 2010); produção de serrapilheira, (PERUCELLI e ANTONELI, 2010; 

ANTONELI e THOMAZ, 2012); produção de sedimentos em caminhos preferenciais 

(ANTONELI et al., 2012); infiltração da água (ANTONELI, 2012); compactação 

(KOZECHEN e ANTONELI, 2012), dinâmica morfoclimática  (ANDRADE et al., 2012). 

Portanto, esta pesquisa teve como objetivo avaliar a exposição do solo ao 

longo de um ano (março de 2011 a fevereiro de 2012) no Faxinal Anta Gorda no 

Município de Prudentopolis- PR, sob a hipótese de que os animais em pastejo em 

áreas de criação extensiva exercem diferentes pressões sobre os recursos naturais 

ao longo do ano. Destaca-se que a variabilidade da exposição do solo pode estar 

atrelada a variação das condições climáticas ao longo do ano.    

 

Metodologia  

Com a modernização agrícola ocorrida no Brasil na década de 1960, a 

agricultura passa a servir aos interesses dos capitais industriais, desempenhando o 

papel de mercado consumidor para máquinas, equipamentos e insumos industriais 

e o papel de supridor de matérias primas industriais e alimentos. 

Neste contexto, os Faxinais foram sendo sucumbidos pela agricultura 

moderna, com novas formas de cultivo, novos produtos foram sendo cultivados.  

 No entanto, alguns municípios que compõem a Região Centro sul do Estado 

onde o sistema de Faxinal se desenvolveu, acabaram preservando suas 

características originais. Souza (2007) publicou um relatório após o 2º Encontro dos 

Faxinalenses, no município de Irati- PR, para identificar o número de faxinais, onde 

se localizam e como estão distribuídos geograficamente pelo Paraná. 

Neste relatório foram identificados em todo o Estado 227 faxinais, sendo 

que deste total, 11 (4,8%) apresentam características de categoria 1 (Faxinais com 

uso comum – “criador comum aberto);  54 Faxinais (23,7%) se enquadram na classe 

2  (Faxinais com uso comum – “criador comum cercado). A classe 3 (Faxinais com 



uso comum – “criador com criação grossa ou alta”), é responsável por 50 Faxinais 

(22%). O restante, 112 Faxinais (49,3%), pertence a classe 4 (Faxinais sem uso 

comum – “mangueirões” e “potreiros”).  

Segundo o mesmo relatório na microrregião de Prudentópolis, que é 

composta por 6 municípios existem 28 faxinais, sendo que 50% deste total (14 

faxinais se localizam no município de Prudentópolis. Deste total, 9 Faxinais (64,2%) 

ainda mantém as características originais, pois pertencem a categoria 2  (Faxinais 

com uso comum – “criador comum cercado). Isso significa que os faxinais 

localizados no município de Prudentópolis, ainda resistem às pressões externas da 

agricultura mecanizada e principalmente ao avanço da agroindústria, como é o caso 

da fumicultura e das granjas de suínos e aves.  

O município é constituído por um percentual elevado deste sistema, por 

apresentar algumas peculiaridades importantes. Existem aqueles que atrelam estes 

percentuais como uma forma de manter viva a concepção da realidade vivida pelos 

seus ancestrais. Já outros atribuem as características físicas como clima ameno, 

relevo dissecado, além das dimensões das propriedades.   

O Faxinal Anta Gorda, Município de Prudentópolis- Pr identificado para a 

realização desta pesquisa, apresenta uma área total de aproximadamente 1.289 ha, 

sendo 726 ha destinados ao criadouro comunitário, com um total de 50 famílias que 

residem nesta área. (Figura1) 

A vegetação na área é caracterizada pela ocorrência da Floresta Ombrófila 

Mista Montana (VELOSO et al., 1991), que apresenta, dentro desta, tipologias 

florestais variadas e regiões de várzeas, relacionada à Floresta Ombrófila Mista 

Aluvial. 

Grande parte do Faxinal Anta Gorda é composta por áreas de floresta mais 

densa, entremeadas com áreas de floresta mais limpa (capões), áreas de vegetação 

rasteira, áreas de várzea e uma pequena área de terra cultivável.  

Com relação aos solos, nota-se que há uma grande dominância do solo tipo 

Podzólico vermelho-amarelo. Nas partes mais baixas do relevo verifica-se o 

surgimento de solos Hidromórficos. 



 

Figura 1 – Localização da área de estudos.  

 

Nas áreas de faxinais nota-se que há uma variação na exposição do solo 

devido a remobilização da serrapilheira e da intensificação do pisoteio dos animais 

em pastejo. Para avaliar a exposição solo em áreas florestas e áreas de pastagens ao 

longo do ano no Faxinal Anta Gorda, foi utilizado o método de amostrador de 

exposição de solo proposto por Antoneli (2011), o qual consiste em um quadro de 

madeira (1x1metro2), (Figura 2) Neste quadro foram feitas subdivisões a cada 10 

cm, formando uma malha de 100 quadros menores de 100 cm2 cada. A partir dessa 

malha, foi realizada a avaliação da exposição do solo em 1 m2.  

 

Figura 2- amostrador de exposição do solo. 
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Para estipular o percentual de exposição dentro desses quadros menores, foi 

realizada uma avaliação visual, onde o pesquisador indica um valor (aproximado) do 

percentual de exposição. 

Foram realizadas 30 coletas em cada área (floresta e pastagem), em cada 

campanha, totalizando 360 coletas de exposição em cada área ao longo do 

monitoramento. 

Os dados foram representados em um croqui, onde foi anotado o percentual 

de exposição de cada quadro menor (100 cm2). Ao término da avaliação dos 100 

(cem) quadros menores, somam-se todos os valores estimados e divide-se pelo 

número total de quadros. O resultado do percentual de exposição do referido ponto 

(1 m2) é estimado pela equação 1. 
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1

exp                      equação 1 

Onde: 

Pexp = Porcentagem de exposição do solo em 1m2 


1n

qm
= Somatório da exposição dos quadros menores (100 cm2) 

Nq = Número total de quadros menores do equipamento. 

 

As coletas foram realizadas de forma aleatória partido do topo das encostas 

em direção ao fundo de vale. Destaca-se que foi monitorada também a 

temperatura através da instalação de um Data Logger DHT – 1070 e a pluviosidade 

da área de estudos através de um pluviógrafo. As campanhas de coletas foram 

realizadas mensalmente entre março de 2011 e fevereiro de 2012. 

 

Resultados e discussões  

As áreas destinadas à criação de animais de forma extensiva como é o caso 

dos faxinais, indicaram uma variabilidade na concentração de animais em 

determinados locais ao longo do ano, ocorrendo uma migração sazonal, de acordo 

com a necessidade fisiológica do rebanho. Essa variabilidade pode estar associada 

ao clima, pois em períodos mais frios, algumas espécies de animais utilizam as áreas 



de floresta para se proteger e, por conseguinte acaba procurando alimento no 

interior da mesma, promovendo maior mobilização, potencializando a exposição do 

solo.  

Durante o período mais frio, na Região Sul do Estado do Paraná, as geadas 

são frequentes, isso implica em uma redução da pastagem, por algumas espécies de 

pasto ser susceptíveis ao frio. Esta característica climática acaba contribuindo para a 

maior mobilização dos animais em busca de alimento no interior da floresta 

(ANDRADE et al., 2012).  

Com a elevação da temperatura, há um revigoramento (brota) das 

pastagens, fazendo com que as áreas de florestas sejam menos utilizadas pelos 

animais, os quais passam maior parte do tempo nas áreas de pastagens. Vale 

ressaltar que em determinados períodos algumas espécies produzem frutos que são 

incorporados na alimentação dos animais como o pinhão (fruto da Araucaria 

Angustifolia), a guabiroba (fruto da Campomanesia xanthocarpa), a jabuticaba 

(fruto da Myrciaria cauliflora), a pitanga, (fruto da Eugenia uniflora), o jerivá (fruto 

da Syagrus romanzoffiana) dentre outros.  

A produção de frutos dessas espécies não segue um padrão (produção no 

mesmo período), cita-se com exemplo a produção de guabiroba que ocorre entre os 

meses de dezembro e janeiro o jerivá, de junho e setembro é a produção de pinhão 

de abril a junho. Essa variação na frutificação pode potencializar a exposição do solo 

em determinados períodos.   

Na sequência são apresentados os dados de exposição do solo nas áreas de 

pastagens e de floresta, além dos dados de temperatura e pluviosidade coletados 

ao longo do monitoramento (tabela 1).  

Tabela 1-Média mensal da exposição do solo, temperatura e pluviosidade 

entre março de 2011 a fevereiro de 2012.  

Meses 
 

Exposição 
Floresta (%) 

Exposição 
pastagem (%) 

Temperatura  
média ( Cº) 

Pluviosidade 
(mm) 

mar/11 22,9± 6,3 19,3± 5,8 20,6 81 
abr/11 27,5± 4,5 21,2±4,9 17,6 92 
mai/11 23,8± 3,9 24,8±3,5 14,5 32 
jun/11 35,7± 4,0 19,7±3,2 13,5 151 
jul/11 36,4± 3,8 23,4±4,1 12,8 328 

ago/11 19,2± 4,5 25,4±2,9 15,0 305 



set/11 13,9± 6,8 30,8±2,7 16,8 80 
out/11 19,1± 7,4 32,9±4,1 18,0 238 
nov/11 23,5± 6,1 34,6±3,8 22,4 92 
dez/11 19,8± 2,9 31,2±2,7 21,3 86 
jan/12 20,1± 5,7 26,7±1,9 20,7 140 
fev/12 21,4 ± 3,8 24,3±3,7 22,3 167 

Média 23,6± 7,9 26,2±3,4 18,0 1793 

Nota. O Desvio Padrão refere-se a 30 repetições realizadas em cada tipo de uso do 

solo mensalmente.  

Por meio da tabela 1, nota-se que a exposição do solo em áreas de floresta 

foi 23,3%, sendo 12,7% inferior em relação à pastagem, variando entre 13,9% no 

mês de setembro (menor valor) a 36,4% em junho (maior valor). Já nas áreas de 

pastagens, a exposição média foi de 26,2%, variando de 19,3 em março (menor 

valor) a 34,6% em outubro (maior valor). 

Foi observado em campo que a menor exposição na área de floresta no mês 

de setembro pode estar relacionado a maior deposição de serrapilheira. Antoneli e 

Perucelli (2010) e Antoneli e Thomaz (2012), já haviam discutido o aumento 

significativo na produção de serrapilheira durante a primavera. Este aumento é 

decorrente das espécies que compõem a floresta com faxinal. Boa parte das 

espécies é caducifólia (perdem suas folhas durante os meses mais frios). Dentre as 

espécies destaca-se a guabirobeira (Campomanesia xanthocarpa Berg), acoita 

cavalo (Luehea divaricata Mart.), Guaçatunga (Casearia Sylvestris), dentre outras.  

Na sequência foram apresentadas as correlações entre a exposição do solo 

nas áreas de florestas (figura 3a e figura 3b) e de pastagem (figura 4a e figura 4b) 

com os dados de temperatura média e pluviosidade da área.  

 

Figura 3a: correlação entre a temperatura média mensal e a exposição do solo. 
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Figura  3b: correlação entre a pluviosidade mensal e a exposição do solo  

Através da figura 2a, nota-se que há uma correlação média entre a 

temperatura e a exposição do solo na floresta. Observa-se que com o aumento da 

temperatura há uma redução da exposição e com o a redução da temperatura 

ocorre o processo inverso.  Os períodos de temperatura amena há uma redução nas 

pastagens por algumas espécies serem suscetíveis as geadas frequentes que 

ocorrem durante o inverno. Esta condição potencializa a utilização da floresta para 

a procura de alimento, além de servir de abrigo, conforme já havia constatado 

Andrade et al., (2012).  

Já a correlação entre a pluviosidade e a exposição do solo na floresta é 

muito baixa (r=0, 266), ou seja, a pluviosidade exerce pouca influência na exposição 

do solo, apesar de a floresta ser utilizada como abrigo durante a ocorrência de 

eventos pluviométricos.   

A correlação entre a temperatura (Figura 4a) e a pluviosidade (figura 4b) 

com a exposição do solo nas pastagens foram inferiores a floresta.  

 

Figura 4a: Correlação entre temperatura e a exposição do solo em pastagem  

r = 0,266 

0

50

100

150

200

250

300

350

15 20 25 30 35 40

P
lu

vi
o

si
d

ad
e 

(m
m

) 

Exposição do solo em floresta (%) 

r =0,388 

10

12

14

16

18

20

22

24

20 25 30 35

Te
m

p
er

at
u

ra
 m

éd
ia

 m
en

sa
l 

(C
º)

 

Exposição do solo em pastagem (%) 



 

Figura 4b: correlação entre a pluviosidade e a exposição do solo 

A baixa correlação entre a temperatura e exposição do solo na pastagem 

indica que este esta variável climática não exerce influência significativa na 

exposição do solo. Mesmo caso acontece com a pluviosidade, que praticamente 

não existe correlação com exposição do solo. 

  Na sequência os dados de exposição do solo foram agrupados 

sazonalmente, juntamente com os dados de temperatura e pluviosidade no intuito 

de investigar se há um efeito tardio das variáveis climáticas na exposição do solo, 

além de nos permitir avaliar possíveis fatores que podem contribuir para a variação 

na exposição do solo ao longo do ano, (tabela 2). 

Tabela 2 dados sazonais de exposição do solo e das variáveis climáticas. 

Estações 
 

Exposição 
Floresta (%) 

Exposição 
pastagem (%) 

Temperatura 
média ( Cº) 

Pluviosidade 
(mm) 

outono 24,7 21,8 17,6 205 
inverno 30,4 22,8 13,8 784,5 

primavera 18,8 32,8 19,1 410,5 
verão 20,4 27,4 21,4 393 

media 23,6 26,2 18,0 1793 

 

Por meio da tabela 2, nota-se que a exposição do solo na floresta indicou 

uma sequência com inverno, outono, verão e primavera. Quando confrontados 

esses dados com as variáveis climáticas, verifica-se que a maior exposição do solo 

no inverno coincide com as menores temperaturas, mesmo caso acontece com a 

pluviosidade, onde o maior valor condiz com a maior exposição.  

Quando correlacionado os dados climáticos sazonais com a exposição do 

solo na área de floresta, observou-se uma alta correlação entre a temperatura e a 
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exposição do solo (r=0,906). Já a correlação com a pluviosidade foi menor (r=0,629). 

Esta alta correlação pode estar associada ao efeito tardio da temperatura na 

produção de serrapilheira, da redução das pastagens durante o inverno e algumas 

espécies de árvores frutíferas que auxiliam na alimentação dos animais como é o 

caso da palmeira jerivá, e principalmente do fruto da Araucária.  

 

Conclusão   

A exposição do solo em áreas de Florestas com predomínio de Faxinais sofre 

influencia do pastejo que se intensifica em períodos mais frios, e em períodos de 

produção de frutos de algumas espécies que compõem a floresta Ombrofila Mista.  

A intensificação do pastoreio em uma área acaba influenciando na redução 

da exposição da outra. Exemplo dessa variação pode ser observado quando os 

dados são analisados sazonalmente. A maior exposição do solo na floresta foi no 

inverno e outono, enquanto que a menor exposição na pastagem foi justamente no 

inverno e outono. 

As correlações mensais entre a exposição do solo na floresta e na pastagem 

com a temperatura e pluviosidade forma baixas, mas quando confrontados esses 

dados sazonalmente, houve um aumento significativo na correlação. Esse aumento 

na correlação pode estar associado ao efeito tardio dos condicionantes climáticos e 

da variabilidade das espécies que compõem florestas dos faxinais.      
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