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RESUMO 

 

 

A presença do carbono orgânico total (COT) no solo atua nas propriedades químicas, 

físicas e biológicas, desta forma a importância está na qualidade, manutenção dos solos, 

principalmente nos tropicais. Informações sobre os efeitos, fatores dos compartimentos 

de COT em faxinais são escassas. Neste sentido o presente propôs- se a avaliar a relação 

entre estoque de serapilheira em diferentes usos em faxinal e de seus efeitos na 

concentração de carbono do solo. O estudo foi realizado Faxinal Anta Gorda, localizado 

no município de Prudentópolis, região centro- sul do Paraná. Foram analisados os dados 

através de coletas de serapilheira, nas classes de uso no Sistema Faxinal, exceto na 

classe pastagem, trabalhadas em laboratório através de seu peso fresco e peso seco O 

levantamento florístico etnobotânico foi realizado de forma a integrar a interpretação 

das espécies dos faxinais e quais poderiam contribuir no processo de deposição e 

armazenamento da serapilheira. Quanto aos compartimentos de carbono no solo as 

coletas deformadas foram realizadas sob pontos aleatórios dentro de 5 unidades 

amostrais na área do criadouro, e área controle externa. O processo de deposição do 

aporte orgânico no solo contribuí para o armazenamento de matéria orgânica, na 

estrutura e na qualidade do solo. Não ocorre diferença no (COT) entre as áreas, a 

variância destaca-se nas áreas de maior profundidade, entre as profundidades e entre os 

usos. O (COT) decresce linearmente conforme a profundidade, onde a maior 

concentração se dá nas camadas superiores nas profundidades de (0-10 cm). Desta 

forma, a variável serapilheira não mostrou ser um parâmetro de predição positivo em 

relação ao estoque de carbono no solo. O armazenamento de carbono no solo se dá 

através das relações de uso e manejo no Sistema Faxinal, como não ocorreu a exposição 

da camada superficial do solo e não houve mecanização, resultou na conservação e 

preservação do (COT) ao longo do tempo. 

 

Palavras-chave: Resiliência, Paisagem, Degradação 
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ABSTRACT 
 

 

The presence of total organic carbon (TOC) in the soil acts on the chemical, physical 

and biological properties, consequently, the importance is in the quality and soil 

maintenance, mainly in the tropical ones. Information about the effects and the factors 

of TOC compartments on fax machines are limited. In this sense, the present paper 

proposed to evaluate the relationship between plant litter stock in different uses in 

faxinal and its effects on soil carbon concentration. The study was conducted at Faxinal 

Anta Gorda, located in the city of Prudentópolis, South-Central region of the state of 

Paraná. Data were analyzed through gathering of plant litter, in the classes of use in the 

Faxinal System, except in the pasture class, tested in the laboratory through its fresh 

weight and dry weight. The ethnobotanical floristic survey was carried out in order to 

integrate the interpretation of the species of the faxinal and determine which ones could 

contribute to the process of deposition and storage of plant litter. With the respect to the 

carbon compartments in the soil, the deformed samples were made under random points 

within 5 sample units in the breeding area, and the external control area. The process of 

deposition of organic matter in the soil contributes to the storage of organic matter, to 

the structure and the soil quality. There is no difference in the TOC between the areas, 

the variance stands out from the areas of greater depth, between the depths and between 

the uses. The TOC decreases linearly according to the depth, where the highest 

concentration occurs in the upper layers in the depths of 0-10 cm. Thus, the variable 

plant litter did not prove to be a positive predictor parameter to the carbon stock in the 

soil. The carbon storage in the soil occurs through the relations of use and management 

in the Faxinal System. As it did not occur the exposure of the superficial layer of the 

soil and there was no mechanization, the result was the conservation and preservation of 

the TOC over time. 

 

Keywords:  Resilience, Landscape, Degradation 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os faxinais na região Centro-sul do Paraná são remanescentes de um modo de 

vida tradicional com aspectos culturais particulares. Esse modo de vida faxinalense se 

desenvolve a partir de atividades agrossilvopastoris. O Sistema Faxinal tem por suas 

características este pertencimento tradicional com a floresta, onde se desenvolvem 

práticas materiais e imateriais, o que o torna peculiar quanto ao uso e manejo dos 

recursos naturais através do conhecimento ecológico, sendo “[...] local, coletivo, 

diacrônico e holístico” (TOLEDO, 2002 apud TOLEDO; BARRERA-BASSOLS, 2009, 

p. 35).  

Para Chang, (1988) ela faz a diferenciação em caráter objetivo onde o Faxinal é 

um tipo específico de vegetação e o Sistema Faxinal é uma forma de organização 

econômica, com renda integrada, e aproveitamento da floresta as áreas circunvizinhas.  

Como grau de importância vale compreendermos a diferenciação das 

terminologias faxinal e Sistema Faxinal, o termo faxinal é comumente usado em 

determinadas regiões do Paraná associado a um tipo de vegetação específica com a 

presença da Araucária, erva- mate, imbuia, canela entre outras espécies. Sendo que o 

Sistema Faxinal está associado com a distribuição e organização rural neste sentido 

produção animal comunal dentro do criadouro comum, produção agrícola e em alguns 

faxinais o processo de extração da erva-mate (NERONE, 2015, p. 77).  

Esta forma de organização agropastoril apresenta características peculiares e 

únicas quanto ao uso da terra. Em um primeiro momento a sustentação econômica tinha 

como base três atividades principais: Criação de animais, policultura alimentar e 

extrativismo da erva-mate. Onde, na composição da paisagem as terras de criar é para 

fins do modelo de criação dos animais a solta. E as terras de plantar são para a 

implantação da lavoura. Sobre a organização relativa ao uso da terra dentro dos faxinais, 

a terra é compreendida entre duas divisões: Terras de criar e Terras de plantar 

(NERONE, 2015).  

Porém, com o passar do tempo nos territórios faxinalenses principalmente com a 

inserção da fumilcultura, em algumas comunidades, atividades com o plantio de Pinus e 

Eucalipto, e plantio de grãos como a soja, modificou a estrutura das paisagens em 

algumas áreas da região centro-sul do Estado. 
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A Araucaria angustifolia, conhecida como Pinheiro do Paraná está distribuída 

nas regiões Sul e Sudeste do país. Seu uso sempre esteve ligado à exploração e corte da 

madeira para a utilização de diversos produtos, além do principal uso para alimentação 

através da sua semente, o pinhão, sendo uma especiaria para as populações ancestrais, 

como os indígenas da região. A riqueza da Floresta Ombrófila Mista permite 

compreender a importância da Araucária para a conservação e uso correto dos recursos 

naturais da floresta, suas tipologias e como está ocorrendo os usos em ambientes 

nativos. Em ambientes florestais a ciclagem de nutrientes é fundamental para manter a 

estrutura e o funcionamento das florestas especialmente a produção e estoque de 

serapilheira. Diversos fatores bióticos e abióticos interferem na produção de 

serapilheira, como: altitude, latitude, relevo, deciduosidade, tipo de vegetação, estágios 

sucessionais, fator hídrico e características dos solos. Esta variabilidade pode ocorrer, 

pois cada ecossistema tem sua particularidade e determinará fatores que podem 

prevalecer entre estas realidades. 

Dentre esses fatores, Bray; Gorham (1964) afirmaram que, sem dúvida o clima é 

o mais importante. De acordo com Bray; Gorham (1964), temperaturas elevadas, maior 

duração no período de crescimento e maior quantidade de insolação constituem-se nos 

fatores climáticos mais relevantes para a produção da serapilheira. Os mesmos autores 

acrescentaram que, de maneira geral, a serapilheira é composta de 60 a 80% de folhas, 1 

a 15% de ramos e 1 a 25% de casca (FIGUEIREDO FILHO, 2003). 

O Sistema Faxinal é presente no Estado do Paraná, fixados sobre o domínio da 

Floresta Ombrófila Mista. Em destaque ao interesse multiciplinar sobre a temática, 

faxinais. Em destaque a Geografia, que permeia sobre a área Humana com perspectivas 

sócio-culturais, e econômicas. Onde, a Geografia Física investiga a interação entre 

sociedade e ambiente, através do estudo de processos antropogenéticos como: erosão, 

degradação do solo, dinâmica de sedimento, aporte de serapilheira, infiltração etc. 

(THOMAZ, 2011). 

Ao analisarmos a importância quanto ao uso em um território, o estudo da 

relação solo-floresta parte dentro do eixo da compreensão sobre o processo de ação e 

estocagem de carbono orgânico no solo. Os estudos sobre a dinâmica do carbono nos 

solos em sistema de manejo, impacto no meio ambiente ganha destaque nas últimas três 

décadas (GONÇALVES, 2014).  

 Dessa forma o presente trabalho buscou avaliar a relação entre o estoque de 

serapilheira em diferentes usos em Sistema Faxinal e o conteúdo de carbono no solo.  
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  2- SISTEMA FAXINAL, DINÂMICA AMBIENTAL DA PAISAGEM 

 

Os Faxinais paranaenses são um modo tradicional de vida e de uso dos recursos 

naturais existentes no Paraná (NERONE et al., 2005). As práticas de terras em uso 

comum são praticadas em demais localidades especificamente em outros países como 

França, Espanha, Itália, Inglaterra, Ucrânia, Polônia, Alemanha, Angola, Colômbia e 

Brasil. Em nosso país as terras de uso comum quanto as formas de uso dos recursos 

naturais ligam-se a questões culturais como identidade com o território, com 

classificações populares e denominações próprias, como “Terras de preto”, ”Terras de 

índio”, “Terras de santo”, “Terras Soltas”, “Fundo de pasto” e “Faxinais” (TAVARES, 

2008). 

Em aspectos estruturais o Sistema Faxinal a cada ano reduz sua relevância no 

meio rural, em destaque a região Centro-Sul do estado, onde se concentra maior 

presença em algumas localidades a denominação de “faxinal” (NERONE, 2005). 

Quanto a organização do Sistema Faxinal é compreendida entre três relações para 

exemplificar temos a figura abaixo: 

 

Figura 1: Organização do Sistema Faxinal 

Fonte: NERONE (1999). 

 

Embora sejam reconhecidos os direitos sobre os respectivos territórios 

tradicionais, a legislação não dá conta da complexidade das dinâmicas socioespaciais 

que incidem sobre as comunidades tradicionais, pois fundamentam na ideia de 

temporalidade assincrônica de tradicionalismo, na qual a comunidade se desconectaria 

Sistema 
Faxinal 

Agricultura de 
subsistência 

Criadouro 
comum 

Normas 
consuetudinárias 
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da sociedade envolvente, apresentando-se refratária à ideia e aos processos de 

modernidade. 

A partir dos anos de 1980, conforme Floriani et al., (2011), os faxinais tentam 

adaptar-se aos imperativos da lógica de mercado, à pressão fundiária e à ausência de 

políticas públicas de desenvolvimento local específicas para a realidade socioambiental 

desses territórios, transformando sua organização socioespacial. Tais fatores derivam na 

perda progressiva da agrobiodiversidade, fruto das interações coevolutivas desses 

grupos junto com o ecossistema, sintetizadas em um corpo de saberes e práticas 

tradicionais. 

A partir dos processos de (re)territorialização, esta identidade socioespacial pelo 

modo “tradicional” é possível caracterizar a forma de organização e classificação de um 

Faxinal, de acordo com Souza (2009), em quatro tipologias, sendo três tipos de faxinais 

(Tabela 1) “com uso comum” e a classe 4 “sem uso comum”.  

 

Tabela 1: Classificação das tipologias de Faxinal 

CLASSIFICAÇÃO DAS TIPOLOGIAS DE FAXINAL 

1 
Criador 

comum 

aberto 

Sua territorialidade especifica contempla grandes extensões territoriais (acima de 

1000 há) livremente acessados por “criações altas e baixas”Nestas áreas há 

predominância de florestas nativas por onde circulam as criações, somente sendo 

“impedidas” pelo avanço de monocultivos de eucaliptos e pinus. 

2 
Criador 

comum 

cercado 

Se caracterizam pela presença do uso comum dos recursos essenciais em 

“criadores comuns” de extensões variáveis onde circulam livremente “criações 

baixas” (cabritos, ovelhas, porcos e galinhas) e “altas” (gado bovino e cavalar) 

sendo delimitadas fisicamente por cercas de uso comum, “mata-burros”, portões, 

valos e rios. 

3 
Criador 

comum 

cercado 

Se caracterizam pelo “fechamento”, com cercas de 4 fios de arame nas divisas 

de algumas ou todas propriedades, antes destinadas para o uso do “criador 

comum”Predominam no uso comum somente as criações ditas “grossas” ou 

“altas” (cavalos, vacas), que circulam nas áreas comuns disponíveis por 

diferentes períodos de tempo ao longo do ano dependendo das condições das 

pastagens nativas. As “criações baixas”, isto é, porcos e cabritos são mantidos 

em “mangueirões familiares” isoladas das áreas de uso comum ou são 

confinados em chiqueiros. Observa-se, nestas áreas a forte presença de sistemas 

de integração agroindustrial, como fumicultura, granjas de suínos e aves, além 

de “chacreiros”. 

Fonte: SOUZA (2009, p. 21-22).  

 

Atualmente, conforme Floriani et al. (2011), o universo faxinalense, de modo 

geral presencia o seguinte quadro de transformação sócio espacial: o conjunto de 

atividades produtivas tradicionais (a criação extensiva, as formas artesanais de 

extrativismo e os policultivos de subsistência) vem dando lugar aos monocultivos 
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comerciais intensivos (fumicultura, sojicultura, reflorestamentos com espécies exóticas, 

entre outros cultivos e criações intensivas); o crescimento demográfico e o aumento do 

preço das terras; a instalação de chácaras de lazer dentro da área dos criadouros 

comunitários. Todos esses fatores têm levado a população faxinalense a conflitos com 

outros segmentos sociais e a disputas entre os próprios moradores, podendo no limite 

provocar a desintegração da comunidade e/ou por outro lado forçá-los a adotar 

estratégias adaptativas frente ao modelo de modernização de seu território. 

São conhecidos como áreas de preservação das características paisagísticas 

naturais. O Sistema Faxinal foi reconhecido como um território tradicional no final da 

década de 1990, sendo definido no Decreto n° 3446-14/08/1997, como um: 

 

Sistema de produção camponês tradicional, característico da região Centro- 

Sul do Paraná, que tem como traço marcante o uso coletivo da terra para 

produção animal e a conservação ambiental. Fundamenta-se na interação de 

três componentes: a) produção animal coletiva, à solta, através dos criadouros 

comunitários; b) produção agrícola – policultura alimentar de subsistência 

para consumo e comercialização; c) extrativismo florestal de baixo impacto – 

manejo de erva-mate, araucária e outras espécies nativas (PARANÁ, 1997, p. 

1). 

 

Neste sentido, é necessário avaliar as formas de uso do solo em um Sistema 

Faxinal, em destaque no uso da fumicultura, que é característico do setor produtivo da 

região Centro-sul, onde os indicadores permeiam-se inicialmente pela criação dos 

animais a solta, que se interligam como fator para a erosão, compactação e degradação 

dos solos através do revolvimento da camada superficial dos solos nas áreas de 

pastagem. Esta erosão causada pelos pisoteio dos animais ocorre comumente próximos 

às cercas e dos cursos d’água, sendo que através dos eventos pluviométricos, o material 

desagrega-se e é transportado pelo escoamento superficial para os canais efêmeros que 

se depositam nas áreas de depressões nas vertentes, consequentemente assoreando os 

corpos de água (ANTONELLI; BEDNARZ, 2010). 

Outro indicador liga-se ao extrativismo florestal, que foi a base da economia 

paranaense devido da existência em seu território de espécies de grande valor 

econômico, como o pinheiro (Araucaria angustifolia), imbúia (Ocotea porosa), erva-

mate (Ilex paraguariensis), entre outras. Tal característica foi de grande influência para 

a formação dos Faxinais e a sua consequente difusão no Paraná e estados vizinhos 

(ALBUQUERQUE; WATZLAWICK; MESQUITA, 2011). Está relacionado aos 

aspectos vegetacionais da Floresta Ombrófila Mista - FOM - onde o solo pode sofrer 
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degradação, nas áreas de intenso manejo como o corte para madeira. Às áreas florestais, 

ao longo do tempo, são introduzidas práticas produtivas, sendo que em áreas de 

ambiente de clima tropical há uma representação mais forte. 

Quanto a ação dos animais, se alimentam de plantas e sementes, ocasionando a 

ausência do processo de regeneração da flora, principalmente das áreas de sub-bosque e 

vegetação herbácea (pastagens). A quase ausência nas áreas fragmentas da vegetação de 

sub-bosque afetam as condições hidrológicas na vegetação dentro do Sistema Faxinal 

(THOMAZ, ANTONELLI, 2012). 

A utilização no uso do solo no Sistema Faxinal ocorre inicialmente onde áreas 

são desmatadas para cultivo de culturas anuais. Através das práticas produtivas ocorre o 

esgotamento dos solos, onde as áreas são abandonadas, neste caso o processo de 

regeneração inicia no ecossistema (SÁ et al., 2014). 

Dentro do processo de regeneração florestal em Faxinais inicialmente parte do 

estágio de Capoeira, ou seja, há presença de gramíneas e espécies de médio e grande 

porte. Posteriormente a estabilização do ecossistema ocorre o estágio clímax, neste caso 

área de mata nativa, por meio da prática de desmatamento; decomposição da biomassa 

raízes, folhas, galhos, ocorre o aumento do teor de carbono orgânico no solo.  

Com o desmatamento de uma área de mata, inicialmente ocorre o aumento do 

teor de carbono orgânico do solo devido à decomposição dos restos vegetais deixados 

sobre o solo e das raízes das árvores que foram cortadas. Após este período inicial com 

o cultivo intensivo a tendência é haver uma redução nos teores de carbono do solo 

devido ao cultivo do mesmo que promove a ruptura dos agregados e expõe o carbono à 

oxidação (CERRI et al., 2008). 

 

2.1 Relação da serapilheira nos estudos de estoque de carbono 

  

A serapilheira é um componente de suma importância em um ecossistema 

florestal, pois responde pela ciclagem de nutrientes, além de indicar a capacidade 

produtiva da floresta ao relacionar os nutrientes disponíveis com as necessidades 

nutricionais de dada espécie arbórea (FIGUEIREDO FILHO et al., 2003). 

É nesse compartimento no ecossistema que concentram os organismos 

responsáveis pelo estoque de carbono, onde a serapilheira é a porção mais dinâmica 

dentro dos ecossistemas (CORREIA; ANDRADE, 2008). 



19 
 

Em geral, as folhas são responsáveis por mais de 50% da serapilheira produzida 

em uma floresta. Tadaki (1977 apud ESCORIZA et al., 2012) considera que a biomassa 

das folhas de uma comunidade florestal está entre as mais importantes peças de 

informação para se analisar a capacidade de produção da floresta. A ciclagem de 

nutrientes assume papel essencial na manutenção da produtividade do ecossistema, 

principalmente em solos de baixa fertilidade e fortemente lixiviados (HAAG, 1985 apud 

FIGUEIREDO FILHO, 2003). 

A serapilheira em atividade com o solo integra todas as etapas no processo de 

decomposição da matéria orgânica no solo e na ciclagem de nutrientes. Onde um tecido 

vegetal é formado inicia a ocorrência e decomposição, conforme CORREIA; 

ANDRADE (2008). 

Os ambientes florestais, fragmentados pela ação do manejo influenciam nas 

características do solo, neste caso alterando o processo de deposição da serapilheira, que 

acarreta redução na produção de matéria orgânica, infiltração a redução no 

armazenamento de água no solo (THOMAZ; ANTONELLI 2012). 

A interação da serapilheira- solo atua como fonte no processo de transformação 

de carbono e na produção da biomassa, também como habitat a atividade orgânica. A 

biomassa é compreendida através do material de origem biológica, animal, vegetal. 

Outro termo como a biomassa florestal é todo material natural vivo ou morto existente 

na floresta (SANQUETTA, 2002). 

Neste sentido as variáveis para a estimativa da produção e ciclagem de 

nutrientes estão baseadas no diâmetro à altura do peito (DAP) unido a altura total. A 

grande parte da biomassa viva na camada superficial do solo baseia-se nas avaliações da 

estrutura da floresta (SILVEIRA et al., 2007). 

A decomposição da serapilheira sua importância vem ao encontro no aporte 

adicionado na camada superficial do solo em seu “piso florestal”. Quanto maior a 

quantidade de material orgânico, e menor sua velocidade em se decompor, mais espessa 

será a camada de serapilheira. Este processo permite que parte do carbono adicionado 

na biomassa retorne a atmosfera (CORREIA; ANDRADE, 2008). 

 

A vegetação é a principal responsável pela variabilidade horizontal da 

serapilheira, pois quanto mais diversa for a comunidade vegetal, mais 

heterogênea será a serapilheira em pontos adjacentes. Por outro lado, a 

heterogeneidade vertical da serapilheira, ou seja, a sua diferenciação em 

camadas, é decorrente da velocidade de decomposição, que por sua vez é 
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determinada por fatores climáticos, edáficos e biológicos. (CORREIA; 

ANDRADE, 2008, p.137). 

 

Os solos em ecossistemas florestais apresenta relevância aos estudos de carbono, 

uma vez que os ambientes florestais contribuem através de estabilidade ambiental. 

Segundo Silveira et al (2007), vale analisar os índices de temperatura extremas, as 

precipitações, em busca de soluções a prevenir erosões e comprometimento do solo, ou 

seja, de grande importância ao ciclo da estocagem de carbono. 

Análises do carbono orgânico no solo em diferentes sistemas indicam subsídios 

para avaliar a qualidade do solo (NEVES et al., 2002).  

Em comunidades tradicionais como o Sistema Faxinal esta realidade aplica-se 

nas áreas fragmentadas quanto ao uso, classificadas como: área de mata nativa, sub 

bosque, bosque e pastagem. Nos usos fragmentados podem ocorrer produção e estoque 

de serapilheira diferenciado. Portanto, a avaliação da qualidade do solo se relaciona ao 

armazenamento do carbono orgânico no solo proveniente da dinâmica específica de 

cada uso. 

Neste sentido a avaliação da qualidade do solo busca analisar o estado atual do 

solo e seus índices de armazenamento do carbono orgânico.  

O estoque de carbono orgânico no solo em diferentes ambientes fragmentados 

desde florestal as áreas de pastagem fornecem bases para avaliação da QS (Qualidade 

do Solo) a partir do processo de armazenamento de carbono no solo. 

 

2.2 Interação matéria orgânica e qualidade do solo 

 

A discussão sobre o conceito de qualidade de solo iniciou nos anos 1990, em que 

a comunidade cientifica partiu da análise do solo dentro de uma perspectiva de 

qualidade ambiental, degradação e sustentabilidade agrícola quanto ao uso e manejo dos 

solos. Através da “saúde do solo” voltada a produção de alimentos, garantindo uma 

melhor qualidade de vida as pessoas (VEZZANI et al., 2008). 

Neste sentido a saúde do solo é compreendida onde o solo é um sistema vivo 

vital dentro do ecossistema. As relações que determinam a qualidade do solo estão 

ligadas através do uso da terra, e interações antropogênicas na qualidade da água e ar 

(DORAN, 2000). 
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Entender o papel da qualidade do solo a partir da influência da matéria orgânica 

é crucial nos estudos em áreas inseridas em atividades agropecuárias. O quadro 1 traz 

alguns dos conceitos sobre qualidade do solo.  

 

Quadro 1: Conceitos sobre qualidade do solo 

Doran and Parkin, 

1994. 

A capacidade do solo para funcionar dentro dos limites 

do ecossistema para sustentar a produtividade, manter a 

qualidade, e promover a saúde vegetal e animal. 

Karlen et al., 1997. A capacidade do solo para funcionar. 

Schjønning et al., 2003. Quão bem o solo faz o que quer que ele faça.  

Johnson et al., 1992. 

A capacidade do solo para a produção de culturas seguros 

e nutritivos de forma sustentada a longo prazo , e para 

melhorar a saúde humana e animal, sem prejudicar a base 

de recursos naturais ou prejudicar o meio ambiente 

Fonte: Adaptado The organic center USDA Agricultural Research Service (2006). 

 

Dentro das áreas em faxinais a respeito da qualidade do solo as atividades 

humanas ligam-se aos fatores de degradação do solo. Erosão pela ação da água (hídrica) 

eólica, perda de nutrientes e matéria orgânica poluição química perda das propriedades 

físicas são os pilares no processo de degradação dos solos (CASSMAN, s/d). 

Os estoques de carbono no solo tende a diminuir devido as práticas e formas de 

uso, práticas positivas trabalham a favor do aumento no teor de carbono. Gattinger et al 

(2012) afirmam que, embora haja evidências que solos manejados apresentam maiores 

concentrações de carbono, outros estudos não encontraram essas diferenças. O debate se 

expande relacionados às práticas e manejo da agricultura orgânica ou convencional. 

A relação da qualidade do solo se liga aos indicadores, como existem para 

qualidade de água e ar. Nos estudos recentes, cientistas do solo, agricultores e 

instituições ligadas ao governo demonstram maior interesse nos indicadores de QS 

(qualidade do solo) para avaliação nos índices de degradação, práticas de manejo nas 

áreas de uso da terra (VEZZANI; MIELNICZUK, 2009).  

A matéria orgânica (MO) nos solos tropicais e subtropicais tem papel importante 

no processo de nutrição, retenção dos cátions, nos micronutrientes, na estabilização da 

estrutura do solo, na retenção da água, no processo aeração, e atua como fonte de C e 
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força a atividade microorgânica, sendo assim fundamental no potencial produtivo e na 

qualidade dos solos.  

Em ambientes de vegetação primária a ação da MO encontra-se estável, 

variando em áreas agrícolas conforme a forma de uso aplicada podendo normalmente 

reduzir através do revolvimento da camada superior do solo, ou culturas que não 

agregam aporte de adição de resíduos vegetais, alterando as condições químicas físicas 

e biológicas do solo.  

A biomassa microbiana, aplicam-se comumente aos estudos de C e N e ciclagem 

de nutrientes. Sendo a biomassa microbiana a maior parte ativa da matéria orgânica. 

Podendo ser enquadrada como o compartimento central do ciclo de carbono, como um 

reservatório de nutrientes no processo de ciclagem nos ecossistemas (RODRIGUES; 

RODRIGUES, 2008). 

A matéria orgânica no solo é compreendida como um corpo complexo de 

substâncias onde a dinâmica é regida pela adição de resíduos orgânicos de naturezas 

distintas sob a ação de fatores físico- químico e biológicos (SANTOS et al., 2008). 

Quanto ao efeito da MO sobre solo apresentam-se características específicas 

divididas:  

a) Características químicas: Ligam-se a disponibilidade dos nutrientes e a 

Capacidade de Troca Catiônica (CTC) e complexação dos elementos 

químicos e micronutrientes, onde em solos tropicais apresentam alto 

processo de intemperização.   

b) Características Físicas: O fator principal das características físicas no solo 

pela MO  é a agregação, seu efeito no comportamento no solo altera as 

demais características     como porosidade, aeração, capacidade de retenção e 

infiltração da água e densidade. 

c) Características biológicas: A Matéria orgânica (MO) está diretamente ligada 

as características biológicas nos solos, pois é atuante no armazenamento de 

carbono, energia e nutrientes (BAYER; MIELNICZUK, 2008). 

 

No processo de formação dos agregados, a estrutura do solo está ligada as forças 

físicas no umedecimento e secamento, congelamento e descongelamento e compressão 

das raízes (BAYER; MIELNICZUK, 2008).  

Onde a MO é o componente principal na capacidade produtiva e na qualidade 

dos solos. As formas de uso e manejo entre demais aspectos em regiões tropicais e 
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subtropicais, a degradação atua interferindo nas condições químicas físicas e biológicas 

do solo, onde é necessário reavaliar manejo adequado no processo de conservação dos 

solos.  

A matéria orgânica sob a ótica da pedogênese inicia na compreensão do solo 

como um corpo natural, constituídos por partes sólidas, líquidas e gasosas [...] (ANJOS 

et al, 2008). Desta forma, a análise do solo como corpo natural vivo, vai além da 

composição do material de origem, e sim por atividades biológicas ativas, clima e 

vegetação e material mineral.  

A MOS presente no solo, contribui na cobertura vegetal, de carácter orgânico 

mineral, no processo pedogenético. Durante o processo da gênese do solo, a camada do 

material de origem sobre a atividade intempérica, inicialmente fina, se espessa 

gradualmente diferenciando em suas camadas e horizontes, com propriedades 

morfológicas como textura, estrutura cor e atividade biológica, formando as 

características do perfil do solo (ANJOS et al., 2008). 

O solo é um meio heterogêneo que engloba diferentes substâncias e colóides 

químicos, estruturas físicas e formas biológicas as mais variadas, 

constituindo- se num sistema complexo no qual esses componentes 

apresentam íntima relação funcional (SIQUEIRA et al., p. 495, 2008). 

 

 
Figura 2: Modelo conceitual da complexidade do solo e dos seus componentes e sua função 

integradora na biosfera 

Fonte: Adaptado de Siqueira et al., (2008). 

Org.: Carrilho (2016). 

 

 A avaliação e sistematização sobre a dinâmica dos estoques de carbono 

orgânico em áreas solo- floresta correlaciona-se com a emissão de gases de efeito 

estufa. Através desta correlação é possível executar o balanço de carbono nas florestas e 

nos solos, sendo eles o maior retentor de carbono (EMBRAPA, 2015). 
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Desta forma, as análises de amostragem dos estoques de carbono no solo requer 

planejamento, e estratégia na escolha das áreas, formas e técnicas de coletas e o tempo a 

ser aplicado. 

 

3. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

O Faxinal Paraná Anta Gorda, está localizado a 17 km da área urbana do 

Município de Prudentópolis- PR, no extremo oeste da região Centro-sul, próximo a 

Escarpa da Serra Geral, no 2° Planalto paranaense (Figura 3).  Sua área total apresenta 

612 ha, sendo 252 ha para fins do criadouro comum (FREITAS,ANTONELLI 2012). 

Onde atualmente residem 50 famílias no Faxinal. 

O Município de Prudentópolis está sob as coordenadas latitude de 25º 12’ 47” S 

e longitude de 50º 58’ 40” W (sede municipal) possui nove Faxinais que apresentam as 

características originais de formação em 1997, dentre eles, o Faxinal Paraná Anta 

Gorda. Através do Decreto Estadual 3446/97 tornou-se uma Área Especial de Uso 

Regulamentado (PARANÁ, 1997).  

Quanto ao relevo da região está inserido na transição de duas unidades 

fisiográficas, o Segundo Planalto Paranaense, com estruturas monoclinais e sub-

horizontais adensando para oeste, ao Terceiro Planalto Paranaense (Planalto de 

Guarapuava) com característica arenítica basáltica, limitante pela Escarpa da Esperança 

(SILVA, et.al, 2006).  
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Figura 3: Mapa de localização Faxinal Paraná Anta Gorda 
Org.: Carrilho (2016).  
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A vegetação do Faxinal Paraná Anta Gorda, se caracteriza pela ocorrência da 

Floresta Ombrófila Mista. Também conhecida como “mata-de-araucária” ou 

“pinheiral”, é um tipo de vegetação do Planalto Meridional, onde ocorria com maior 

frequência (IBGE, 2012). A floresta no Faxinal, se caracteriza de modo esparso, com 

mata baixa, onde a espécie “Pinheiro Paraná” ocorre de modo esparso, com porte menor 

(ANTONELLI, THOMAZ, 2012). 

Os solos caracterizam-se sobre o predomínio de cambissolos e neossolos, solos 

pouco espessos, com fragmentos de rocha, ou do material de origem. 

O clima da região segundo a classificação de Koppen é Cfb (mesotérmico úmido 

com verão ameno) com chuvas uniformes, sem estação seca com temperatura média 

mensal não ultrapassa à 22ºC. No inverno, geadas intensas com ocorrência em média de 

10 a 25 dias anualmente. A pluviosidade histórica da região apresenta em média 2057 

mm anuais (ANTONELLI, 2011). 

Através da classificação de Souza (2007) permite uma avaliação da situação 

ambiental dos Faxinais no Estado. Dentre as tipologias estabelecidas (tabela 1) o 

Faxinal Paraná Anta Gorda, enquadra-se na tipologia 2. Porém devido as atividades 

recentes na área como a presença de chácaras de lazer, áreas de chiqueiros e animais 

como cabritos e alguns suínos presos, maiores áreas cercadas, e também a atividade 

agro-industrial mista, através da classificação proposta por Souza (Figura 1) hoje a 

realidade do Faxinal Anta Gorda enquadra-se na tipologia 3. 

 Entre suas características está a presença do uso comum dentro do criadouro, 

fluxo de circulação livre e também de forma parcial entre algumas propriedades dos 

animais, cercamento, há também a presença de mata-burros, porteiras e rios que 

permeiam o território faxinalense. Entre os limites nordeste e leste delimitam-se pelo 

Rio Anta Gorda (FREITAS; ANTONELLI, 2012). 

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para elaborar a classificação das formas de uso dentro do Sistema Faxinal, 

realizou-se trabalho de campo, a fim de levantar a vegetação na área, por meio de suas 

tipologias, onde foram definidas as classes de Pastagem, Bosque, Subbosque, Floresta 

com Araucárias, foi selecionada uma área externa (Área Controle) adjacente ao Faxinal, 
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porém sem pastoreio para servir de referência em relação aos levantamentos realizados 

dentro do criadouro . 

 

4.1 Levantamento etnobotânico das unidades amostrais 

 

 Os levantamentos etnobotânicos no Faxinal e na área controle foram realizados 

por meio de unidades amostrais de 20 x 50 m² cercadas por uma fita sinalizadora. O 

parâmetro de análise foi pelo DAP (Diâmetro a altura do peito) em cada árvore tomado 

pelo critério a 1,30 m do solo (TONINI; ARCO-VERDE; SÁ, 2005).  

Para o levantamento florestal as unidades amostrais, foram quantificadas e identificadas 

inicialmente com seu nome popular. Foram demarcadas e catalogadas, e posteriormente 

identificadas, com sua nomenclatura popular e científica (ALBUQUERQUE; 

WATZLAWICK, 2012). Deste modo, a metodologia para levantamento florestal foi 

aplicada em 4 das 5 áreas de uso exceto área de pastagem, porém nas demais formas de 

uso no Faxinal. 

Para as classificações houve a colaboração do representante faxinalense para o 

trabalho de reconhecimento etnobotânico (Figura 4). Por meio do diálogo foi possível 

observar características das folhas, frutos, tronco, estimativa de altura, presença e 

ausência dentro das unidades amostrais. Com um vasto conhecimento de identificação 

etnobotânica das espécies florestais, o faxinalense relatou, que não há um hábito ao 

chamar as espécies de árvores, afirmou, que os moradores da comunidade fazem o 

reconhecimento das “madeiras” e as classificam como mole ou dura, sendo esta uma 

interpretação aliada quanto ao uso e manejo para o corte de lenha.  

Assim a avaliação empírica foi ao tato, e observação das cascas, dos troncos, 

com texturas, manchas e cores, posteriormente pelas folhas e frutos.  

Com o diálogo, de caráter aberto no decorrer das mensurações, o representante 

relatou sobre o uso no passado, como a floresta era mais densa, e a forte presença do 

Pinheiro Paraná. A partir da caracterização empírica, as informações dos nomes comuns 

foram confrontadas, e transcritas por sua identificação e nome científico, a modo de 

compreender o conhecimento, riqueza e diversidade das espécies nas áreas. 
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Figura 4: Classificação etnobotânica na área de Bosque 

Fonte: Marochi (2016).  

   

4.2 Procedimento de amostragem e serapilheira e solo 

 

A pesquisa no Faxinal Anta Gorda foi realizada nas unidades amostrais 

delimitadas dentro das classes de uso: floresta de araucária, bosque, sub bosque 

(vegetação aberta ou esparsa), área de pastagem e área controle. Dentro das unidades 

amostrais a coleta de serapilheira ocorreu de forma aleatória. 

Foi elaborada uma tabela adaptada ao modelo metodológico do documento 

“Metodologia para estimar o estoque de carbono em diferentes áreas de uso da terra” da 

EMBRAPA do ano de 2012.  

A tabela consiste com a classificação da tipologia de uso da terra, número de 

espécies e suas medidas. Posteriormente reorganizada para observação o número de 

repetições de determinadas espécies dentro da unidades amostrais. Desta forma 

entendendo qual tipo de espécie está em maior representatividade no processo de 

deposição da serapilheira. 

A coleta da serapilheira estocada nas classes de uso foi realizada por meio de 

uma estrutura de PVC com 1x1m.  O quadrante foi lançado de forma aleatória 

totalizando 9 pontos coletados dentro da unidade amostral matriz de 20x50m. 
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Figura 5: Delimitação da unidade amostral de 

20x5 m na classe Sub-bosque. 

Fonte: Carrilho (2016).  

 

 
Figura 6: Quadrante em PVC 1x1m e parcela 

inferior 50 cm. 

Fonte: Carrilho (2016).  

Na área então fixada pelo quadrante de 1x1 m inicia o processo de coleta com 

uma parcela inferior de 50 cm dentro do quadrante onde é realizada a retirada do aporte 

orgânico. A escolha para as coletas na delimitação de 50 cm dentro do quadrante 

permitiu maior precisão das amostras. Onde as mesmas, foram acondicionadas em sacos 

plásticos devidamente etiquetados de acordo com sua classe de uso.  

 

50m 

 

 

20m 

 

 

 

 

 
 

 

4.3 Coleta de solo para estimativa de carbono 

 

O procedimento de coleta de amostras partiram pela determinação dos eixos 

fixos para a primeira repetição de extremidade entre as três (3) faces da trincheira. Em 

seguida mais duas repetições aleatórias dentro da unidade amostral. Foram realizadas 

três  (3) repetições por profundidade. 

A B 

g C

S 

Figura 7: Representação dos pontos da coleta de serapilheira na unidade amostral 

Fonte: Adaptado de Embrapa 2002. 

Org.: Carrilho (2016) 
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A metodologia teve como base o Protocolo para quantificação dos estoques de 

carbono no solo da Rede de Pesquisa Pecus desenvolvido pela Embrapa Pecuária 

Sudeste, em que através dos eixos determinantes estabelecidos foram traçados com o 

uso da trena até o extremo da unidade amostral matriz (20x50) medições em 7,5 m a 

cada fração com o uso do Trado holandês inicia o processo de retirada das sub-amostras 

nas profundidades de: 0-10 10-20 -20-40- 40-60 totalizando 4 sub- amostras para 

constituir uma amostra composta. A amostragem dos solos para o processo de 

determinação dos estoques de carbono orgânico foi realizado com equidistância ao 

redor das trincheiras (EMBRAPA 2014). A (figura 12) mostra uma representação 

quantos aos pontos coletados de forma aleatória, onde temos uma trincheira central 

como ponto de partida aos 3 eixos fixos. 

 

Figura 8: Esquema de amostragem para coleta de carbono pelos eixos extremos da trincheira. 

Org.: Carrilho (2016).  

 

A aleatoriedade nas amostras permite observar o comportamento de distribuição 

no processo de estocagem de carbono. As coletas feitas nas áreas de uso do criadouro, 

foi a modo de comparar com o armazenamento de carbono na Área Controle, externa ao 

Faxinal. Onde foi realizado o mesmo procedimento de amostragem de solo descrito 

anteriormente. 

Posteriormente às coletas, as amostras foram homogeneizadas de forma manual 

e postas em sacos plásticos etiquetados por área de uso, repetição e sua profundidade, 

sendo encaminhadas para o laboratório para análise COT (Carbono Orgânico Total), 

método conforme Walkley and Black (1934) para a leitura do C via úmida. 
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4.4 Análise e processamento em laboratório da Serapilheira 

 

As amostras de serapilheira foram encaminhadas ao laboratório, onde a 

serapilheira foi seca inicialmente de forma natural. Em Seguida foi registrado seu peso 

fresco, para após avaliar e chegar ao valor constante foram encaminhadas a estufa para 

o processo de secagem por 24 horas a 60°.  

Para a estimativa do C armazenado no aporte orgânico através da metodologia 

da EMBRAPA (2002) para estimar o estoque de carbono em diferentes sistemas de uso 

da terra, as amostras foram analisadas através do peso seco estimado em t/ha e este 

valor é multiplicado pelo fator de 0.45, para obter a quantidade de carbono na 

serapilheira. 

 

4.5 Análise dos dados 

 

A escolha da análise dos dados partiu da estatística descritiva, que constituiu na 

organização, descrição dos dados, para a média e desvio padrão. 

Foram tratados através das variáveis, conjunto de dados do DAP (diâmetro de 

altura de peito), partem através das medidas sucessivas aplicadas no software Excel. 

Foram aplicadas através de distribuição de frequências representadas nas tabelas 

e nos gráficos. Inicialmente foram realizadas as médias dos dados, em seguida medida 

de dispersão: (Desvio Padrão).  

Para as análises de serapilheira foram tratadas pelo seu peso seco e fresco, 

multiplicadas pelo fator de 0.45 obtendo a estimativa de carbono na serapilheira. Em 

seguida aplicadas a equação: 

 

BH (t/ha) = (PSM/PFM) x PFT x 0,04 

 

Onde: BH = biomassa da serrapilheira, matéria seca, PSM = peso seco da amostra 

coletada, PFM = peso fresco da amostra coletada, PFT = peso fresco total por metro 

quadrado, 0,04 = fator de conversão.  

A metodologia para estimar estoque de carbono em diferentes usos da terra. 

Metodologia foi desenvolvida pela EMBRAPA Florestas (EMBRAPA 2002). Os dados 

de carbono foram analisados através das médias nas respectivas áreas e por 

profundidade. 
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A metodologia foi realizada com as amostras de serapilheira, operacionalizadas 

no software Excel (Figura 17) onde os dados foram aplicados a formula acima com o 

uso do fator de conversão. 

A análise de variância foi aplicada (ANOVA um fator) e verificação das 

diferenças entre as médias das variáveis foi realizada com o teste (LSD) (least 

significant difference. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

FRAGMENTAÇÃO DO FAXINAL PARANÁ ANTA GORDA  E 

SEUS TIPOS DE USO 

 

O Faxinal Anta Gorda, apresentam 4 (quatro) formas de uso da terra em seu 

território, Pastagem; Sub-Bosque; Bosque e Floresta com Araucária, compreendida 

através de seus estágios sucessionais. 

Define-se a sucessão ecológica de forma breve como um conjunto de 

transformações ocorrentes na composição, forma e estrutura da floresta em um 

determinado espaço- tempo (GANDOLFI, 2007). 

 

5.1 Sub-bosque e Bosque: Capoeira 

 

Na 3ª fase dessa sucessão secundária, denominada Capoeira, as árvores 

alcançam em torno de 8m de altura, sendo que o seu aparecimento ocorre pelo corte e 

retirada de determinadas árvores para que se possa abrir um clarão. Quanto à vegetação 

secundária, dentre suas características está o processo de regeneração resultantes de 

ações naturais de sucessão, sendo elas naturais ou antrópicas. Ocasionalmente 

ocorrendo espécies da vegetação primária (CONAMA, 2007). Alguns exemplos dessas 

árvores são: erva-mate, canela amarela, canela preta, guabiroba, Guaçatunga, Carne de 

vaca, etc. Espécies presentes nas classes Sub-bosque e Bosque. 
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Figura 9: Área Bosque- Capoeira 

Fonte: Carrilho, (2016) 

 
Figura 10: Área sub bosque  Capoeira 

Fonte: Carrilho, (2016).  

 

          

5.2 Floresta com Araucária e Área Controle (Capoeirão) 

 

Quanto à 4ª fase de tal sucessão secundária, a que se chama Capoeirão as árvores 

possuem dois níveis de altura, ou seja, 2 estratos. Nesse ponto, há a presença de árvores 

grandes, assim como o pinheiro e a imbuia, além de muitas plantas pequenas, como 

xaxins e orquídeas. Por isso, é caracteristicamente um lugar mais fechado e com 

bastante umidade. O Capoeirão é classificado como estágio avançado de regeneração. 

Algumas de suas características estão em apresentar a vegetação com fisionomia 

arbórea predominante diante dos demais estratos, grande amplitude diamétrica. 

(CONAMA, 1994). 
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Figura 11: Floresta com Araucária: 

Capoeirão 

Fonte: Carrilho (2016) 

 

 
Figura 12: Área Controle: Capoeirão 

Fonte: Carrilho (2016) 

  

Porém há variâncias florestais, e nas proximidades as regiões de várzeas temos a 

formação Floresta Ombrófila Mista Aluvial (FOMA). No faxinal, a Floresta Aluvial é 

constituída principalmente pela Araucaria angustifolia (Pinheiro Paraná), Sebastiana 

commersoniana (branquilho- bravo), Luehea divaricata (açoita cavalo). Sendo 

características comunas entre as florestas da região sul do país. 

Estas variâncias são fragmentos dentro do território faxinalense ora com áreas 

florestais densas, outras com clareiras “Floresta limpa”, também áreas em processo de 

regeneração como no sub-bosque com espécies de médio e grande porte e também com 

vegetação em estágio inicial (rasteira); As áreas de cultivo vale destacar cultivo em 

pequeno porte.  

A realidade no Faxinal altera-se através das formas de uso e manejo  da floresta 

apresentando mudanças em diferentes escalas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Através dos campos realizados na área, alguns pontos são levantados através da 

mudança conforme o uso e manejo da floresta. Em um primeiro momento o produto 

cartográfico nos trás como resposta através da imagem de satélite uma cobertura 

florestal uniforme, dentro da área de criadouro do Faxinal.  
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Figura 13: Mapa da classificação do uso do solo no Faxinal Paraná Anta Gorda 

                     Org.: Carrilho (2016).                                                                                                                                                                                                                                                                        
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Para isso a figura nos mostra as formas de uso especializadas no criadouro. Onde 

temos processos de fragmentação das áreas de sub-bosque e bosque, com a escolha da 

área controle (floresta secundária) permitiu comparar parâmetros florestais com as áreas 

de floresta secundária dentro do Sistema Faxinal.  

A pastagem distribuiu-se nas áreas fragmentadas entre os bosques. Enquanto a 

floresta com araucária entre as bordas da área do criadouro ora menos densa e 

parcialmente densa. As concentrações de vegetação mais densa ultrapassam os limites 

da área do criadouro. Neste caso, apresentando a área  controle, características mais 

preservadas e com maior aporte de serapilheira e um dossel representativo. 

Através das análises do diâmetro de altura de peito (DAP) (Tabela 2) e 

classificação e quantificação das espécies na área controle, foi possível observar a 

presença de espécies ora, se repetem dentro da faixa de criadouro do Faxinal, ora são 

presentes apenas na área externa. Em destaque quantitativo e representativo dentro da 

unidade amostral na área controle a espécies popularmente denominadas de Carne de 

Vaca (Clethra scabra) e Erva do Mato – Caúna (Ilex theezans). 

Através da observação nas faixas de vegetação fragmentada ocorre o processo de 

envelhecimento florestal, pouca rebrota, e também a presença dos animais  no processo 

da ausência de regeneração. Sendo está uma característica muito forte no Faxinal Anta 

Gorda nas áreas de Bosque (Figura 13) e Sub-bosque.  

Com a quantificação, foi possível observar a ação da biomassa florestal atuante 

no aporte orgânico, e as principais espécies atuantes no processo de deposição da 

serapilheira. 
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Tabela 2: Classificação etnobotânica das espécies na área do criadouro e  área controle 

Transcrita com sua identificação científica. 

Classificação Geral Empírica das Espécies Arbóreas das Unidades Amostrais 

Espécies identificadas: 

1-      Guaçatunga Casearia sylvestris 

2-      Canela Amarela Ocotea glaziovii 

3-      Miguel Pintado Matayba elaegnoides 

4-      Ipê Handroanthus chrysotrichus 

5-      Canela Branca Ocotea puberula 

6-      Carne de Vaca Clethra scabra 

7-      Palmeira Syarus romanzoffiana 

8-      Araucária Araucaria angustifólia 

9-      Ameixeira Eriobothrya japônica 

10-  Cipó Branco Solanum wightianum 

11-  Cipó Vermelho Pyrostegia venusta 

12-  Xaxim Dicksonia sellowiana 

13-  Taquara Bambusa tuldoides munro 

14-  Cedro Cedrela fissilis 

15-  Teta de Porca Zanthoxylum rhoifolium 

16-  Varaneira Cordyline spectabilis 

17-  Canela Raposa Alchornea sidifolia 

18-  Cangerana Cabralea canjerana 

19-  Ameixa do Mato Myrcia spectabilis 

20-   Pimenta do Mato Pimenta pseudocaryophyllus 

21-  Tarumã Vitex montevidensis 

22-  Uva Japão Hovenia dulcis thunb 

23-  Cambuí Myrciaria floribunda 

24-  Fumeiro Solanum granuloso leprosum dunal 

25-  Erva Mate Illexs paraguariensis 

26-  Espinho (espinheiro) Cratsegus laevigata 

27-  Guabiroba Campomanesia guaviroba 

28-  Pau de leite Sapium glandulosum 

29-  Lantana Lantana câmara 

30-  Cerejeira do Mato Eugenia involucrata 

31-  Pessegueiro Bravo Prunus myrtifolia 

32-  Canela Preta Ocotea cathariensis 

33-  Erva do Mato (Caúna) Ilex theezans 

Fonte: Carrilho (2016). 

Quanto à ligação da presença da biomassa florestal determinada nas unidades 

amostrais podemos observar que mesmo com áreas fragmentadas outras mais ora menos 

fragilizadas através do corte da madeira, e ação dos animais, na unidade amostral de 
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Floresta com Araucária há uma homogeneização em maior quantidade dentro da 

unidade amostral da espécie popularmente conhecida como Guaçatunga (Casearia 

sylvestris). 

Na área controle em destaque no processo de deposição da serapilheira está a 

espécie denominada popularmente como “Carne de vaca” (Clethra scabra) dentro da 

unidade foram quantificadas 56 árvores, em seguida outra espécie que destaca pela 

quantidade é denominada popularmente de “Erva do Mato, Caúna” foram quantificadas 

42 árvores. 

Na área do Bosque mais manejada e baixo índice de regeneração em destaque 

está a espécie popularmente denominada como Guaçatunga (Casearia sylvestris) em um 

total de 35 árvores, em seguida pela espécie Guabiroba com 10 espécies as demais 

classificadas apresentaram um número inferior a dez dentro da unidade amostral. 

Na área do Sub-bosque a unidade amostral a floresta está mais manejada com 

poucas espécies e arvores em um processo de fragmentação intensa. Em destaque a 

espécie Guaçatunga (Casearia sylvestris) (Tabela 2) com 22 árvores, em seguida a Erva 

Mate (Illex paraguariensis) com 6 árvores demais espécies presentes com número 

inferior a seis. 

 

5.3 Diâmetro a Altura do Peito (DAP) 

 

Com a escolha das unidades amostrais de caráter aleatório em uma paisagem 

fragmentada, mesmo em áreas com a vegetação mais densa neste caso as áreas: Floresta 

com Araucária e a Área Controle, o número de espécies podem determinar como um 

dos fatores no processo de estoque de carbono no solo. 

 

Tabela 3: Somatória dos valores do Diâmetro a Altura do peito (DAP) de 4 áreas 

classificadas. 

 
Espécies Somatória do DAP (cm) Nº Plant/Unidade Amost. 

 

Guaçatunga 1140 22 

 

Canjarana 367 4 

 

Guabiroba 191 2 

 

Erva mate 426 6 

 

Canela amarela 205 3 

 

Carne de vaca 58 1 

 

Pau de leite 54 1 

 

Araucária 124 1 

Org.: Carrilho (2016) 
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Através das mensurações aplicadas, o sub-bosque (Tabela 4) em sua unidade 

amostral mostra um número reduzido de espécies. Sendo esta uma característica quanto 

ao processo de evolução da paisagem devido ao uso. Em destaque as espécies Carne de 

Vaca (Clethra scabra), Pau de leite (Sapium glandulosum) e Araucária (Araucária 

angustifólia) que não repetem dentro da unidade amostral. 

 

Tabela 4: DAP (Diâmetro a altura do peito) das espécies do sub-bosque 

Nome Comum Nome Científico DAP (cm) 

Nº 

Arvores/Unid

ade Amostral 

Guaçatunga Casearia sylvestris 51,8±29,4 22 

Canjarana Cabralea canjerana 91,75±10,2 4 

Guabiroba Campomanesia guaviroba 95,5±11,5 2 

Erva mate Illexs paraguariensis 71,0±20,0 6 

Canela amarela Ocotea glaziovii 68,3±14,7 3 

Carne de vaca Clethra scabra 58,0±0,0 1 

Pau de leite Sapium glandulosum 54,0±0,0 1 

Araucária Araucaria angustifólia 124,0±0,0 1 

Total:                                                                                                        40 

Org.: Carrilho (2016) 

 

Quanto a classe Bosque (Tabela 5) podemos observar maior diversidade em 

espécies, porém também com árvores que não se repetem. Como as espécies 

Pessegueiro Bravo (Prumus myrtifolia) Fumeiro (Solanum granuloso leprosum dunal) 

Canela Preta (Ocotea cathariensis) Miguel Pintado (Matayba elaegnoides) Lantana 

(Lantana câmara) (Tabela 4).  
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Tabela 5: DAP (Diâmetro a altura do peito) das espécies do Bosque 

Nome Comum Nome científico DAP (cm) 

Nº 

Árvores/Unidade 

Amostral  

Pimenta mato Pimenta pseudocaryophy 122, 7± 19,4 6 

Guaçatunga Casearia sylvestris 47,1 ±40,4 35 

Erva mate Illexs paraguariensis 35,7 ± 17,2 3 

Pessg. Bravo Prunus myrtifolia 73,0± 0,0 1 

Guaviroba Campomanesia guaviro 70,8 ± 32,6 10 

Tarumã Vitex montevidensis 65,0 ± 15,0 2 

Fumeiro Solanum granuloso leprosum dunal 42,0 ± 0,0 1 

Canela preta Ocotea cathariensis 104,0 ±0,0 1 

Miguel pintado Marayba elaegnoides raldlk 27,0 ±0,0 1 

Lantana Lantana câmara 4,0 ± 0,0 1 

Cerejeira mat Eugenia involucrata 142,5 ± 3,5 2 

Cambuí Myrciaria floribunda 138,0 ± 8,0 2 

Total:                                                                                                                            65 

Org.: Carrilho (2016).  

 

Na classe Floresta com Araucárias (Tabela 6), dentro da unidade amostral foi 

possível observar o baixo índice da espécie que denomina a tipologia da vegetação. A 

espécie Guabiroba (Campomanesia guavirova) que não há repetição, em destaque a 

espécie Guaçatunga (Casearia sylvestris) pelo predomínio na faixa de extensão na 

unidade amostral. 

 

Tabela 6: DAP (Diâmetro a altura do peito) das espécies da Floresta com Araucárias. 

Nome Comum Nome científico DAP (cm) 

Nº 

Árvores/Unidade 

Amostral 

Guaçatunga Casearia sylvestris 24,0±21,8 127 

Erva mate  Illexs paraguariensis 48,5±19,6 4 

Carne de vaca  Clethra scabra 24,5±,5 2 

Cedro  Cedrela fissilis 131,0±18,2 3 

Guabiroba  Campomanesia guaviro 113,0±0,0 1 

Araucária  Araucaria angustifólia 214,0±2,0 2 

Total:                                                                                                                     139 

Org.: Carrilho (2016) 

 

A área controle (Tabela 7) apresentou uma maior número de espécies em 

destaque em apenas 3 espécies que não repetem, Pimenta do Mato (Pimenta 

pseudocaryophyllus) Tarumã (Vitex montevidensis) Uva Japão (Hovenia dulcis thunb). 
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Em destaque as espécies com maior repetição Guaçatunga (casearia sylvestris) 31, 

Carne de Vaca (Clethra scabra) 57, Erva do Mato/Caúna (Illex theezans) 46. 

 

Tabela 7: DAP (Diâmetro a altura do peito) das espécies da Área Controle. 

Nome Comum Nome científico DAP (cm) 

Nº 

Árvores/Unidade 

Amostral 

Guaçatunga  Casearia sylvestris 26, ±821,5 31 

Cambuí Myrciaria floribunda 24±3,1 4 

Carne de vaca  Clethra scabra 52,4±38,9 57 

Cedro  Cedrela fissilis 28±24,8 3 

Fumeiro 
Solanum granuloso 

leprosum dunal 
34,7±41,7 4 

Erva Mate  Illexs paraguariensis 16,0±-7,0 2 

Mamica cadela  Zanthoxylum rhoifolium 23,5±3,5 2 

Canela amarela  Ccotea glaziovii 53,2±47,9 10 

Canjarana  Cabralea canjerana 37,0±20,0 5 

Ameixa mato  Myrciaria spectabil 51,7±8,4 15 

Canela raposa  Alchornea sidifolia 14,2±1,8 4 

Pimenta mato  Pimenta pseudocaryophy 16,0±1,8 1 

Miguel Pintado  Matayba elaegnoides 63,6±69,7 10 

Araucária  Araucária angustifólia 4,0±0,0 3 

Tarumã  Vitex montevidensis 24,0±0,0 1 

Uva Japão  Hovenia dulcis thunb 10,0±0,0 1 

Erva mato  Ilex theezans  21,3±18,8 46 

Total:                                                                                                                   153  

Org.: Carrilho (2016) 

 

5.4 Estoque de serapilheira em diferentes usos 

 

O conjunto serapilheira e solo não está apenas ligado as fontes de carbono, 

também fornece alimento para os organismos presentes no solo, habitat para os 

organismos vivos presentes, sendo a serapilheira uma fração dinâmica de todo o 

processo de formação. (CORREIA et al., 2008).  

Quanto aos resultados da interação da serapilheira como fator atuante no 

processo de estoque de carbono podemos analisar (Figura 17) através da produção de 

biomassa na unidades amostrais.  
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Figura 14: Valores das médias das amostras de estoque de carbono na serapilheira 

correspondentes a cada área 

Nota: Letras iguais nas barras não se diferem significamente ao nível e de 0,05% pelo 

teste LSD (Least Significant Difference) 

Org.: Carrilho (2016) 

 

A participação do solo no comportamento neste processo, está ligada a 

disponibilidade da água e demais nutrientes na produção de biomassa, contribuindo para 

o aporte de matéria orgânica. Podemos observar que dentro da área do criadouro do 

Faxinal as classes sub-bosque e bosque apresentam valores inferiores, indicativo de área 

mais fragmentadas. Floresta com Araucária destaca-se com o estoque deposicional de 

4,28 t/ha. Porém a classe com maior aporte de serapilheira esta na área externa ao 

Faxinal, classificada como Área Controle com o estoque deposicional de 5,82 t/ha. 

Contudo, o estoque de carbono na serapilheira da área controle e da floresta com 

araucária se equivalem. 

 

5.5 Carbono total no solo 

 

A matéria orgânica do solo (MOS) é compreendida através do (C) onde forma-se 

pela deposição de resíduos vegetais, animais, que com o tempo passam por 

transformações bióticas e abióticas, posteriormente o processo de decomposição estável, 

denominado de húmus. Conteúdo disponibilizado para as plantas e o sistema coloidal 
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orgânico liberado juntamente com a fração mineral na estrutura física dos solos 

(ALVES et al., 2008).  

 

Tabela 8: Concentração de carbono orgânico total  (g/dm³) em profundidade de acordo 

com o uso da terra. 

     
Usos da terra 

Profundidade do solo (cm) 

0-10 10-20 20-40 40-60 

Pastagem 21.0±2.7 19.5±4.0 15.1±6.3 9.9±3.0 

Subbosque 22.0±3.2 20.6±3.2 14.9±5.3 13.2±5.8 

Bosque 23.0±1.0 19.5±1.2 13.8±1.1 6.4±1.3 

F. Arauc. 24.1±4.9 22.7±4.4 19.3±3.6 16.3±2.7 

Controle 21.9±0.6 18.0±1.1 8.8±1.4 Nr 

Média seguida de um desvio padrão; nr = não registrado. Não houve diferença significativa no estoque de 

carbono entre os usos. 

Fonte: Carrilho (2016). 

A análise dos dados foram realizados através das médias dos valores dos 

resultados das amostras de carbono das respectivas áreas: Pastagem (Figura 18 A) Sub-

bosque, Bosque, Floresta com Araucária e Área Controle. Iniciando pela classe 

pastagem (Figura 14). 

Em áreas de pastagem estudos mostram que os estoque de carbono (C) podem 

apresentar valores próximos ao que se encontra em áreas de vegetação nativa.  

A quantidade de carbono (C) variam conforme a tipologia de uso no criadouro. 

Nos gráficos (B-C) podemos observar através das médias os conteúdos de carbono 

dentro da unidade amotral nas áreas de Sub-bosque e Bosque. 

Existe diminuição do carbono em profundidade em todos os usos, sendo esta 

uma característica do comportamento do processo de estocagem do carbono no solo. Ou 

seja maior quantidade nos horizontes superficiais. As classes Sub-bosque e Bosque 

mostram esta queda de estoque nas profundidades a partir de (30-60) desta forma, 

observei que o maior estoque de carbono está armazenado nas profundidades de (0-30) 

cm. 
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Figura 15: Relação entre o estoque de carbono no solo nas cinco áreas classificadas de acordo 

com a profundidade. 

Org.: Carrilho (2016) 

 

O comportamento no processo de estocagem do carbono na Floresta com 

Araucária (D-E), apresentando maior concentração do estoque de carbono, porém 

seguindo a tendência de redução em profundidade, em destaque as camadas superficiais.   

Podemos analisar que nas classes de Floresta com Araucária, Sub-bosque e 

Área Controle apresentam valores superiores de estocagem de carbono no solo, neste 

sentido compreendemos que estas duas classes nos mostram um maior estoque nas 

primeiras camadas do solo (10-30).  

Após observarmos o estoque de carbono em cada área isolada, o gráfico (F) 

mostra todas as áreas de uso dentro do criadouro e também a da Área Controle. 

O padrão de decréscimo em profundidade é similar em todas as áreas. Contudo, 

na profundidade entre 50-60 cm ocorre um maior distanciamento entre as concentrações 

de C entre as áreas. 

  (B) 

     (E) 

    (C) 

 (F) 

  (A) 

  (D) 
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A teoria de acumulação de C no solo tem como base mecanismos de 

estabilização, interação de matéria orgânica com minerais ocorrendo o efeito de 

agregação (ALVES et al., 2008). 

Em áreas florestais o estoque de carbono tem como um fator de extrema 

relevância o elemento aéreo (folhas, galhos, frutos) das árvores ao longo do tempo, 

interagindo no solo, com o processo de acondicionamento da serapilheira (MAFRA et 

al., 2008). Sendo esta realidade através dos dados apresentados onde a área controle e 

Floresta com Araucária, apresentam maior aporte de serapilheira e estoque de carbono. 

 

5.6 Fragmentação da floresta no sistema Faxinal 

 

Em ambientes nativos os impactos observados no Sistema Faxinal podemos 

destacar a fragmentação florestal áreas de vegetação natural interrompida, tanto em 

caráter natural com o envelhecimento florestal e também pela ação antrópica. Estas 

características de vegetação esparsa localizam-se especialmente nas bordas florestais, 

sendo áreas mais expostas e com maior incidência de luz. 

Estas clareiras existentes no decorrer das áreas de uso potencializa o aumento de 

erosão, assoreamento dos cursos de água, redução da biodiversidade. Porém em 

destaque a redução das espécies florestais principalmente nas áreas do Bosque e Sub-

bosque. 

Os faxinais com suas florestas manejadas não apresentam estruturas “intactas” 

mesmo em estágio sucessional secundário. Para isso a escolha da área controle externa 

ao faxinal foi a modo de comparar as características das espécies ora ou não ao 

criadouro. 

Podemos observar através do levantamento etnobotânico características na área 

controle onde a unidade amostral apresentou maior número e diversidade de espécies 

comparadas às 3 (três) classes florestais determinadas dentro da área do criadouro. 

Através dos valores das médias das amostras de serapilheira há um ponto 

positivo diante da situação dos faxinais com a tendência de redução das espécies no sub-

bosque e a inexistência do mesmo comparado à outros faxinais na região centro-sul. No 

entanto o sub-bosque apresentou maior número de espécies do que a área de bosque um 

dado relevante diante do processo de fragmentação florestal 

Assim a Floresta com Araucária dentro do criadouro apresentou estoque de 

serapilheira dados próximos aos valores da área controle, onde há maior deposição da 
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serapilheira. A Floresta com Araucárias mostrou certa particularidade dentro da unidade 

amostral com pouca presença do Pinheiro Paraná, inúmeras arvores da espécie 

Guaçatunga (Casearia syvestris) basicamente por toda unidade amostral.  

A produtividade vegetal é determinada pela precipitação e temperatura, são 

variâncias determinantes no processo de produção e deposição do material orgânico. 

(GONZALEZ, 19984).  

Desta forma esta redução nos mostra valores de aporte de carbono na 

serapilheira na área do Bosque inferior ao Subbosque, no caso do Faxinal o Bosque há 

maior fluxo e presença de animais com maior compactação e manejo do corte de lenha e 

pastoreio, onde estas áreas esparsas irão condicionar menor número de árvores 

consequentemente menor deposição e menor estoque de carbono na serapilheira.  

Na literatura a temática sobre fragmentação florestal em um Sistema Faxinal 

trata da baixa produção de biomassa e redução da diversidade (THOMAZ and 

ANTONELLI, 2015). Ocasionando através do uso e manejo no caso a ação antrópica e 

fluxo de animais, que afeta  o processo de rebrota reduzindo a regeneração na floresta. 

No entanto o faxinal Paraná Anta Gorda mostra uma realidade inversa, maior ação 

através do uso e manejo nas áreas de bosque. 

 

5.7 Relação entre estoque de serapilheira e carbono total no solo 

 

O processo de redução de aporte de serapilheira afeta diretamente o solo., 

interferindo na composição e em sua estrutura. Esta relação da serapilheira e carbono 

orgânico apresentam diferenciações em todas as áreas de uso nas profundidades de 40-

60 cm, pois em ambientes nativos os solos comumente apresentam estruturas friáveis, 

permeáveis e consequentemente maior aporte orgânico nas áreas de Floresta com 

Araucárias e Área Controle nas profundidades iniciais de 0 a 30 cm. 

O COT diminuí em todas as áreas do Faxinal e também na área controle de 

acordo com a profundidade. Assim, a partir da síntese de todos os usos da terra foi 

derivada uma equação empírica que explica 96% da variação do carbono no solo de 

acordo com a profundidade: COT = -0.2527P + 23.383 (R² = 0.9633, p = 0.01). Onde 

COT é carbono orgânico total e P e profundidade em cm. 
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Essa diminuição do estoque de carbono nas camadas mais profundas indica a 

ocorrência de estratificação nas camadas superiores e subsuperficiais dos solos (SÁ e 

LAL,2008). 

A tendência de diminuição do carbono orgânico do solo nas áreas do Sistema 

Faxinal, mostras solos com baixa perturbação, com estabilidade , ocorrendo maior 

concentração de carbono nas camadas superficiais. 

As florestas apresentam grande acúmulo de biomassa sobre o solo, esta 

biomassa morta constitui-se a serapilheira. Sendo esta, constituída por folhas, galhos, 

flores, frutos, miscelânea que se armazenam na camada superficial do solo.  

No Faxinal Paraná Anta Gorda, as coletas realizadas em meses diferentes entre 

inverno (agosto) e verão (dezembro), apresentavam um aporte diferenciado. As coletas 

realizadas entre os meses de novembro e dezembro apresentaram um acúmulo superior 

ao aporte orgânico principalmente de folhas e galhos.  

Através dos dados de serapilheira foi possível observar que as áreas com maior  

deposição de serapilheira foram as classes de Floresta com Araucárias, e a área externa 

(área controle). Desta forma o aporte tem influências de quantidades de resíduos 

oriundos da parte aérea que depositam na camada superficial formando a serapilheira. 

(CORREIA et al., 2008). No entanto, no presente estudo a variação no aporte de 

serapilheira não teve influência direta no estoque de carbono do solo. 

O aporte de serapilheira pode variar na literatura, alguns trabalhos consideram 

apenas folhas, outras incluem galhos finos, cascas, miscelânea. No presente trabalho, 

todo material de folhas, galhos finos cascas, frutos foram coletados. No campo foi 

possível avaliar as características de maior ou menor presença destas variantes. Áreas 

com maior fluxo de animais ocorreu maior presença de cascas e galhos finos por 

interferência aérea e deposicional das espécies de forma esparsa, com fragmentos de 

pastejo. Já nas classes de Floresta com Araucárias e Área Controle forte presença de 

folhas, alguns frutos, muitas cascas oriundas de espécies em estágio avançado tardio, 

classe se destacou pelo aporte orgânico. Na área não há fluxo de animais, pois é um 

local isolado dentro de uma propriedade particular, porém adjacente a área do criadouro 

do Faxinal.  

 

A decomposição dessa camada possibilita que parte do carbono incorporado 

na biomassa pela fotossíntese retorne a atmosfera como CO² e os outros 

elementos absorvidos passem para uma forma novamente utilizável pelas 

plantas (CORREIA et al., 2008). 
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Este processo de degradação da serapilheira atinge de forma direta o solo, 

interferindo na composição e estrutura do solo. Em ambientes florestais como as classes 

Floresta com Araucárias e Área Controle, apresentaram nas camadas superficiais do 

solo com estrutura mais friável, permeável e com maior aporte orgânico.  

A interação da serapilheira e carbono orgânico através dos dados apresentados 

referentes a serapilheira e o aporte orgânico nas áreas de uso em faxinal e área controle, 

ocorrem diferenciações no carbono entre as classes de uso apenas na profundidade de 

40-60 cm. O maior estoque ocorre nas classes de floresta com araucárias e área controle 

na profundidade inicial de 0 até 30 cm. O COT apresenta tendência de diminuição em 

todos os usos com a profundidade.  

A redução na concentração e no estoque de carbono nas camadas mais 

profundas, é um indicativo de estratificação entre as camadas superficiais e a 

subsuperficial do solo (SÁ et al., 2008). Pela adição de matéria orgânica que se 

decompõe e enriquece a superfície de 0-10 cm. Este Enriquecimento mantem a estrutura 

e qualidade dos solos no Sistema Faxinal. 

A tendência a redução conforme a profundidade está aliada ao manejo, a 

conversão natural para um agroecossistema,, altera o estado de equilíbrio, o regime 

hidrotérmico, reduz a matéria, orgânica e a biodiversidade (SÁ et al., 2008) . 

Tal realidade está presente no faxinal que difere de áreas manejadas por sistemas 

de plantio agrícola onde, possivelmente no faxinal a ausência de erosão, atividade de 

mecanização a não exposição da camada superficial do solo, resulta em uma maior 

conservação e preservação do COT por um longo tempo. Ou seja, o sistema apresenta 

uma maior resistência ao impacto recebido. Pois, mesmo usos com menor deposição de 

serapilheira apresentaram quantidade similar de carbono no solo. Assim, o fato de haver 

redução no aporte de serapilheira não resultou necessariamente até o momento na 

redução do carbono no solo. Portanto, a simples correlação entre o estoque de 

serapilheira sobre o solo não se mostrou um bom estimador de carbono do solo.  
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6. CONCLUSÃO 

 

A quantificação e classificação etnobotânica foi positiva para avaliar o estado 

real da floresta, quais as espécies presentes, e quais tinham maior representatividade no 

processo de deposição e estocagem de serapilheira. A escolha na realização do estudo 

de identificação de espécies pelo viés etnobotânico, foi importante para complementar o 

conhecimento empírico-científico áreas florestais que não apresentam estruturas 

intactas, resultam em um processo de evolução na paisagem através do uso e manejo 

nas áreas do Faxinal. A fragmentação florestal é de grande importância nos estudos em 

sistemas agrossilvipastoris pois mostra que em áreas esparsas há maior exposição do 

solo,  intensificando os processo erosivos, assoreando os cursos de água dentro do 

criadouro. 

Por todo o Faxinal é possível observar alterações em caráter natural e também 

pela ação antrópica. Porém em sua estrutura florestal há áreas preservadas e com 

vegetação densa.  

O processo deposicional da serapilheira nas classes florestais secundárias, 

aponta que mesmo em um compartimento florestal único, a ação pluviométrica e 

temperatura, interagem na deposição das folhas e no acúmulo de material orgânico no 

solo, podendo mostrar diferenças, esta proximidade de armazenamento de carbono na 

serapilheira não ocorre somente pelo número de espécies mais por outros fatores 

determinantes. Mesmo áreas mais manejadas, fragmentadas com maiores distúrbios 

como o Subbosque com tendência ao envelhecimento das árvores pela pouca rebrota 

ocasionada pelo fluxo e alimentação dos animais, teve aporte de carbono na serapilheira 

do que o Bosque. Ou seja, uma realidade particular diante ao histórico de outros 

faxinais na região Centro- Sul.  

A variabilidade florestal é um dos fatores determinantes no processo de 

deposição da serapilheira, e as condições do ambiente são heterogêneas, desta forma 

sempre haverá diferenciações de serapilheira dentro do faxinal, os pontos aleatórios 

permitiram mostrar estas diferenciações, não só pelas coletas em áreas diferentes, mas 

pela diversidade de espécies existentes em cada uso. 

A avaliação da influência do aporte de serapilheira em diferentes fragmentos 

florestais como fator condicionante ao estoque de carbono no solo não foi satisfatória, já 

que os fragmentos florestais como o sub-bosque e bosque apresentaram três vezes e 
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meia menor quantidade de estoque de serapilheira, contudo tiveram a mesma quantidade 

de carbono orgânico no solo quando comparados aos usos de floresta com araucárias e 

área controle. 

O COT diminui nas camadas inferiores do solo, no entanto o estoque de carbono 

orgânico é superior nas profundidades iniciais de 0-30 cm. Apresentando similaridade 

em todas as áreas de uso. 

Desta forma outras inter-relações nos usos avaliados podem ter sido importantes 

para a manutenção do carbono no solo independente da redução de aporte de 

serapilheira. Neste caso a não exposição do topo do solo aos agentes pluvio-erosivos, 

pode até o momento ter conservado o estoque de carbono orgânico nos solos do Faxinal. 

Portanto, apesar da fragmentação da floresta e a redução do aporte de serapilheira o 

sistema é resistente quanto a degradação do carbono orgânico do solo. 
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