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INTRODUÇÃO 

O espaço geográfico mundial tem sido, no decorrer dos últimos séculos, 

rapidamente transformado. Esta metamorfose apresenta-se como conseqüência de uma 

constante (re)organização espacial derivada da ação social pois, a cada dia, mais a 

sociedade busca adaptar o meio no qual está inserida às suas necessidades sociais, 

políticas e, principalmente, econômicas. Neste cenário onde as paisagens naturais são 

remodeladas e reorganizadas atendendo aos anseios e aos objetivos que, mesmo não 

sendo objetivos da coletividade, priorizam fundamentalmente o setor econômico, 

desencadeiam-se de forma paralela, inúmeros processos indesejáveis, implicando em 

problemas às vezes irreversíveis para o meio natural, os quais apresentam-se 

conseqüentemente, como efeitos contraditórios ao desenvolvimento almejado pela 

sociedade. 

Diante dos novos paradigmas e problemáticas acarretadas pelo processo de 

organização do espaço e das novas atribuições concedidas ao poder público municipal, para 

que este possa desenvolver ações planejadas e orientadas, de forma a cumprir os princípios 

expostos pela Constituição Federal de 1988 e atendendo às necessidades da coletividade 

local, promovendo o desenvolvimento harmônico ou menos destrutivo do meio ambiente, 

tornou-se essencial o conhecimento da organização espacial do município, devendo-se 

levar em consideração o processo histórico de ocupação, as relações entre sociedade e 

natureza e as características culturais, que por sua vez podem exercer grande influência na 

produção do espaço. 

Assim sendo, para que o planejamento municipal seja condizente com a realidade 

local e para que a maioria dos problemas locais possam ser resolvidos internamente, como 

designa a Constituição Brasileira, torna-se fundamental o conhecimento dos diferentes 

sistemas de uso e ocupação das terras dos municípios, bem como sua dinâmica evolutiva e 

sua distribuição espacial. Assim, o presente estudo justifica-se diante da necessidade cada 

                                                 
1 Fragmento da Dissertação apresentada ao Curso de Pós-Graduação em Geografia, Setor de Ciências 
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vez mais premente de se aprofundar o conhecimento e a compreensão a respeito da 

organização do espaço, principalmente em nível local. 

Face ao exposto, o presente trabalho tem por objetivo principal investigar e 

compreender a dinâmica da organização do espaço no município de Faxinal do Soturno/RS, 

de modo a contribuir para o planejamento do desenvolvimento sócio-econômico do 

Município. Neste sentido, os objetivos específicos são identificar, quantificar e classificar a 

evolução da organização do espaço no Município, a partir das classes de uso da terra. 

A ÁREA DE ESTUDO 

O município de Faxinal do Soturno, localiza-se na área central do estado do Rio 

Grande do Sul, ocupando atualmente uma extensão territorial de 177 km², entre as 

coordenadas geográficas de 53° 21’ 48” e 53° 32’ 45” de longitude oeste e 29° 29’ 00” e 29° 

38’ 00” de latitude sul (Figura 1). 

A área de estudo insere-se em uma Faixa de Transição, situada entre a Depressão 

Central e o Planalto Meridional do sul do Brasil, apresentando dois grandes compartimentos 

de relevo: o Planalto Meridional Brasileiro, subdividido em Topo e Rebordo ou Serras 

(constituídos por rochas vulcânicas e sedimentos da formação Serra Geral) e a Depressão 

Central, subdividida em área de coxilhas e planícies aluviais (constituídas por rochas 

sedimentares da Bacia do Paraná). O clima do Município é temperado chuvoso e com 

verões quentes, com temperaturas médias mínimas de 13°C e máximas entre 24°C e 25°C. 

Em decorrência destas características e da associação destas a outros atributos físicos da 

paisagem, o Município dispõe de uma densa rede de drenagem, constituída “por rios e 

arroios perenes”, com predominância de canais de 1ª e 2ª ordem de grandeza. Neste 

contexto, destacam-se como principais rios do Município o Melo e o Soturno, ambos 

pertencentes à Bacia Hidrográfica do Rio Jacuí. A integração destas características 

influenciou o tipo e a distribuição da vegetação do Município, que originalmente era 

constituída pela Floresta Subcaducifólia Subtropical (BARATTO, 1994; BARATTO; 

SARTORI, 1994). 

FIGURA 1 – LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FAXINAL DO SOTURNO (a) E SUA 

INSERÇÃO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (b) E NO BRASIL (c) 
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Quanto a sua estruturação sócio-econômica, a área pertencente ao município de 

Faxinal do Soturno, passou a ser definitivamente ocupada e explorada em 1896 por 

imigrantes italianos, durante a segunda fase de colonização do Estado, também 

denominada, por THOMAS (1976, p.17-27) como o “ciclo da colonização européia não 

portuguesa no Rio Grande do Sul”, processo este dirigido pelo Governo Imperial, com o 

objetivo de povoar os vazios demográficos e improdutivos; criar uma classe de médios e 

pequenos produtores rurais para promover o equilíbrio entre as forças regionais; e ainda, 

incentivar o desenvolvimento de uma agricultura de gêneros alimentícios que abastecesse o 

mercado interno e urbano do Estado (CORSETTI, 1999 ). 
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Devido ao intenso trabalho dos imigrantes, em poucas décadas a nova 

comunidade apresentou notável desenvolvimento, tanto populacional quanto econômico, o 

que incentivou e possibilitou o surgimento de estabelecimentos comerciais e industriais que 

atingiram destaque nacional. Diante de tal desenvolvimento e das necessidades da 

comunidade, estruturou-se o movimento emancipacionista, o qual atingiu seus objetivos em 

1959, ano em que foi criado oficialmente o município de Faxinal do Soturno (VIZZOTTO, 

1997). Entretanto, com a ausência de novos investimentos e de novos projetos que 

dinamizassem a vida social e econômica do Município, um considerável contingente 

populacional passou a migrar para outras regiões do Estado e do País e os recursos 

naturais disponíveis e a agricultura, voltaram a ser as principais fontes geradoras de rendas 

tanto das áreas rurais como da área urbana. 

De acordo com dados do Censo Demográfico realizado pelo IBGE (2000) o 

município de Faxinal do Soturno apresenta atualmente uma população total de 6.826 

habitantes. Deste total, 2.737 (40%) habitantes concentram-se na área rural e 4.089 (60%) 

habitantes concentram-se na área urbana, o que mostra que mesmo em pequenos 

municípios onde a atividade econômica predominante é a agricultura, a população segue a 

tendência nacional de concentrar-se nas cidades. Mesmo diante dos inúmeros problemas 

ambientais, que também influenciam no desenvolvimento econômico do Município, como no 

início da colonização pelos imigrantes italianos, a agricultura continua sendo o sustentáculo 

da economia, sendo que a estrutura fundiária se apresenta ainda com resquícios da 

organização econômica colonial, ou seja, em minifúndios e pequenas propriedades, que 

empregam técnicas obsoletas de produção. 

PROCEDIMENTOS E RECURSOS TÉCNICOS 

Concepção teórico-metodológica 

Com o intuito de atingir os objetivos propostos, adotou-se como referencial teórico-

metodológico o estudo do meio ambiente a partir da análise sistêmica apresentada por 

BERTALANFFY (1975) em sua obra “Teoria Geral dos Sistemas”, a qual facilita, segundo 

CHRISTOFOLETTI (1999, p.35), tratar dos conjuntos complexos como os da organização 

espacial. 

Nesta perspectiva, considerou-se a área de estudo, o município de Faxinal do 

Soturno, como um sistema aberto controlado, pois embora apresente uma unidade territorial 

e uma delimitação político-administrativa, que não leva em conta apenas as características 

naturais, este sistema é formado por inúmeros subsistemas que extrapolam os limites 

políticos. Assim, além de receber influências de outros sistemas e subsistemas externos, 

também apresenta a interferência do homem, de modo que o mesmo define-se como “um 

sistema em troca de matéria com seu ambiente, apresentando importação e exportação, 
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construção e demolição dos materiais que o compõem”, tratando-se pois, de um sistema 

dinâmico e complexo, onde a sociedade atua e é parte integrante da ambiência 

(BERTALANFFY, 1975, p. 193; CHRISTOFOLETTI, 1999, p. 7). 

Desta forma, adotou-se o modelo proposto por MONTEIRO (1978, p. 43-74) em 

“Derivações Antropogênicas dos Geossistemas Terrestres no Brasil e Alterações Climáticas: 

perspectivas urbanas e agrárias ao problema da elaboração de modelos de avaliação”, 

efetuando-se algumas adaptações. Optou-se pela adoção da referida proposta, pois a 

mesma, através da perspectiva sistêmica e enfatizando a interação dos subsistemas 

natureza e sociedade, permite compreender os graus de derivação dos sistemas naturais 

sob o impacto da intervenção humana, isto é, analisar e compreender as transformações 

positivas ou negativas que se processam nos sistemas naturais em decorrência das ações 

antrópicas. 

Procedimentos e recursos técnicos 

A fase inicial da pesquisa constou da realização de atividades tais como: 

levantamento e seleção do material bibliográfico e documentação cartográfica, definição da 

escala de trabalho e períodos temporais a serem analisados, mapas temáticos a serem 

elaborados e recursos técnicos a serem utilizados. Definidos estes parâmetros, realizou-se o 

levantamento dos documentos cartográficos disponíveis, tendo sido selecionados para o 

trabalho, os seguintes materiais: 

• Cartas Topográficas em escala 1:50.000, do ano de 1975, folhas SH.22-V-C-V-1 

de Faxinal do Soturno; SH.22-V-C-II-3 de Nova Palma; e, SH.22-V-C-I-4 de Val de Serra, 

elaboradas pelo Ministério do Exército – Diretoria do Serviço Geográfico (DSG). As referidas 

cartas foram adquiridas na 1ª Divisão de Levantamentos do Exército em Porto Alegre/RS. 

• Fotografias aéreas pancromáticas: de 1964, do Projeto AST-10, em escala 

aproximada de 1:60.000, fornecidas em caráter de empréstimo pelo Departamento de 

Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Santa Maria; de 1975, resultantes do 

Projeto SACS (Serviços Aerofotogramétricos Cruzeiro do Sul), em escala aproximada de 

1:110.000, também fornecidas pelo Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade 

Federal de Santa Maria; e, de 1996, resultantes do Projeto Fronteira Sul, em escala 

aproximada de 1:60.000, adquiridas na 1ª Divisão de Levantamentos do Exército em Porto 

Alegre/RS. 

• Imagem LANDSAT, RBV, WRS 238/80, quadrante C, de janeiro de 1979, 

processada pelo INPE em novembro de 1979, obtidas em caráter de empréstimo junto ao 

Departamento de Engenharia Rural, Centro de Ciências Rurais da Universidade Federal de 

Santa Maria. 
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Devido aos objetivos do trabalho e documentos cartográficos coletados, optou-se 

pelo estudo de três décadas, representadas pelos anos de 1964, 1979 e 1996 e, pela 

elaboração dos seguintes mapas temáticos: mapa temático das classes de uso da terra 

referente aos três períodos citados e de dinâmica espacial de uso da terra. Após esta etapa, 

definiu-se a escala de trabalho, optando-se por uma escala de semidetalhe (entre 1:25.000 

e 1:100.000), pois conforme IBGE (1999, p. 14), trata-se de uma escala que, para 

classificação das classes de uso da terra, permite indicar classes, tipos e subtipos 

dominantes ou associações dominantes. 

Os recursos técnicos utilizados para elaboração dos materiais cartográficos, foram 

microcomputador, scanner, mesa digitalizadora e softwares tais como o SITER – 1.0, IDRISI 

for Windows 2.0 e COREL 10, para composição final dos mapas temáticos. 

O mapa base 

A elaboração do mapa base foi realizada com auxílio da mesa digitalizadora e do 

software SITER 1.0, tendo-se como base as cartas topográficas anteriormente citadas, de 

onde foram obtidos e digitalizados a rede hidrográfica, a rede viária, topografia (curvas de 

nível), coordenadas UTM e toponímia. 

A delimitação político-administrativa foi fornecida em meio digital pelo Programa de 

Desenvolvimento Sustentável (PRODESUS) da Quarta Colônia de Imigração Italiana, tendo 

sido elaborada pela equipe técnica do PRODESUS e Departamento de Engenharia Rural do 

Centro de Ciências Rurais (UFSM) no ano de 1997. 

Os mapas de uso da terra 

Os mapas temáticos de uso da terra de 1964 e 1996, foram elaborados com base 

nas fotografias aéreas dos anos citados e com o auxílio de scanner e dos softwares ADOBE 

PHOTOSHOP 5.0 - para montagem do mosaico - e IDRISI 2.0 - para importação e 

georreferência do mosaico de aerofotogramas. 

Torna-se importante salientar que, mesmo que a delimitação do Município tenha 

sido alterada desde sua fundação até os dias de hoje, haja visto que o Município foi criado 

em 1959 com 437 km2, e hoje possui 177 km2, em função do surgimento de novos 

municípios, optou-se por utilizar a delimitação atual. Isto se justifica pois, assim como ocorria 

até pouco tempo atrás a delimitação precisa dos municípios da região era praticamente 

inexistente, pois estas não se fazem por limites naturais ou facilmente identificáveis em 

cartas topográficas (rios, cotas altimétricas, estradas) e sim por marcos de divisão de 

propriedades, sendo praticamente impossível delimitar os municípios sem minucioso 

trabalho de campo e uso de GPS. Empregou-se apenas a delimitação atual, também por 

facilitar as análises comparativas entre os períodos estudados. 
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A fotointerpretação realizada diretamente na tela do computador, levou em 

consideração, quatro classes de uso da terra – Florestas, Culturas, Campos e Áreas 

Urbanas e suas respectivas características, definidas de acordo com as propostas de 

ROCHA (1997, p. 235) e IBGE (1999, p. 15-22) adaptadas aos objetivos da pesquisa. Para 

a interpretação dos aerofotogramas também se levou em consideração às características 

fotográficas das classes de uso, de acordo com a chave de interpretação proposta por 

FUCHS5, citado por BARATTO (1994, p. 21), como exposto no quadro a seguir. 

QUADRO 1 - CLASSES DE USOS DA TERRA E CARACTERÍSTICAS 

CARACTERÍSTICAS FOTOGRÁFICAS CLASSES 
DE USO 
DA TERRA 

CARACTERÍSTICAS 

Tonalidade Textura Outras 
1 Florestas Florestas nativas, áreas 

de reflorestamento e 
capoeirões. 

Cinza 
escuro 

Rugosa Aparecem como 
parcelas isoladas, 
em dimensões 
maiores, nas 
encostas mais 
íngremes ou faixas 
estreitas ao longo 
dos rios 

2 Culturas Foram destinadas todas 
as áreas agrícolas 
permanentes ou cíclicas 
e também área de 
pastagens cultivadas. 

Cinza claro Lisa Apresentam-se em 
parcelas regulares 
geometricamente 
bem definidas. 

3 Campos Toda área coberta por 
pastagens nativas 

Cinza médio 
a claro 

Lisa, tornando-
se um pouco 
rugosa em 
áreas 
subarbustivas. 

Apresentam-se em 
parcelas irregulares, 
próximo as florestas 
e encostas menos 
íngremes. 

4 Área 
Urbana 

Sede do município e 
distrito. 

Varia de 
branco a 
cinza claro 

Rugosa 
considerando a 
aglomeração 

Distingue-se pelos 
arruamentos e 
formas geométricas 
características das 
quadras e 
construções. 

FONTE: Adaptado de BARATTO, 1994, p. 21 e IBGE, 1999, p.15-22 . 

Definidos estes parâmetros, foi realizada a fotointerpretação diretamente na tela do 

computador com a digitalização das classes em forma de polígonos. 

Já o mapa de uso da terra de 1979, foi elaborado a partir da interpretação visual da 

imagem de satélite e desenho dos temas em transparência. Posteriormente, os temas foram 

escanerizados e importados para o IDRISI 2.0, onde a imagem foi georreferenciada. 

                                                 
2FUCHS, H. B. R. Avaliação do uso da terra por classe de declividade, na sub-bacia hidrográfica do Rio 
Vacacaí-Mirim, RS. Santa Maria, 1986. 60 p. Monografia (Especialização em Interpretação de Imagens 
Orbitais e Suborbitais) – Centro de Ciências Rurais. Universidade Federal de Santa Maria. 
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Finalmente foi feita a digitalização dos polígonos na tela do computador e elaborado o mapa 

final. 

Mapas de dinâmica espacial 

Os mapas de dinâmica espacial, os quais foram elaborados a partir da 

sobreposição dos mapas de uso da terra - 1964, 1979 e 1996 -, permitiram visualizar e 

quantificar a evolução de cada classe de uso nos períodos estudados. Foram elaborados 

com auxílio do software IDRISI 2.0, através da ferramenta Crosstab (Tabulação Cruzada). 

Nesta etapa, a pesquisa se encaminhou para análises mais aprofundadas da 

realidade estudada, de forma a delinear o conjunto de resultados a serem apresentados 

sinteticamente. Assim, nesta fase da pesquisa, foram realizadas as primeiras interpretações 

e análises dos dados, informações e mapas elaborados, ordenados e correlacionados nos 

níveis anteriores. 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

O uso da terra no município de Faxinal do Soturno 

O levantamento das classes de uso da terra do município de Faxinal do Soturno no 

ano de 1964, evidenciou a predominância das áreas de campos, as quais perfaziam naquele 

ano 9.065,80 ha, representando, 51,2% da área total do Município. 

Observando-se a Figura 2, percebe-se que a referida classe de uso apresentava-

se espacialmente distribuída de forma homogênea por todo o Município. 

FIGURA 02 – USO DA TERRA NO MUNICÍPIO DE FAXINAL DO SOTURNO - 1964 
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As áreas de campos com pastagens, eram e ainda são utilizadas basicamente para 

criação extensiva de pequenos rebanhos bovinos, ovinos e eqüinos, os quais desde os 

primeiros anos da colonização servem para complementar a base alimentar e a renda das 

famílias, fornecendo carne, leite e derivados. Além disso, os animais, principalmente os 

bovinos e eqüinos, também eram (e na atualidade, mesmo que de forma menos intensiva 

ainda o são) utilizados para tração, locomoção de pessoas e transporte de produtos, 

especialmente nas áreas mais íngremes. Mesmo sendo a classe de uso da terra 

predominante, é importante salientar que este dado não é um indicativo da predominância 

da atividade pecuária no Município, pois as áreas classificadas como campos englobam 

também áreas de cultivos agrícolas abandonadas ou em pousio, que após algum período 

adquirem características visualmente semelhantes às áreas de pastagens utilizadas para 

criação de animais. 

As áreas destinadas às culturas, contabilizavam em 1964, 4.674,74 ha, ou seja, 

26,4% da área total do Município. Como revela a Figura 2, as áreas destinadas aos cultivos 

agrícolas encontravam-se concentradas principalmente próximas aos cursos d’água, ou 

seja, nas planícies aluviais dos rios Soturno e Melo e dos arroios Ivorá e Guarda-Mor, e 

também nas áreas com declividades menos acentuadas das comunidades Saxônia e Val 

Veronês, a sudoeste do Município. 
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De acordo com o ANUÁRIO ESTATÍSTICO DO RIO GRANDE DO SUL (1968, p. 

59-171), os cultivos agrícolas do município de Faxinal do Soturno no ano de 19676, 

caracterizavam-se pela produção de arroz irrigado, nas áreas mais planas e planícies 

aluviais, do milho e do trigo, e com menor expressão, do fumo, soja e feijão nas áreas mais 

elevadas e encostas menos íngremes. 

As áreas de florestas, considerando-se tanto as áreas de vegetações nativas, 

arbóreas e arbustivas, ocupavam em 1964, 3.667,31 ha, o que representava 20,7% do total 

da área do Município. Embora espacialmente bem distribuídas pelo Município, as florestas 

encontravam-se concentradas em manchas maiores à leste e oeste, principalmente nos 

locais de maior declividade e de encostas mais abruptas (Figura 2). 

O sítio urbano, localizado aproximadamente no centro-sul do Município, 

apresentava no ano ora analisado uma área de 87,60 ha, ou seja, 0,49% do total da área do 

Município. 

A rede de drenagem, espacialmente bem distribuída por todo o Município, 

contabiliza uma área total de 150 ha e a rede viária 55, 37 ha. Estas categorias 

representavam 0,84% e 0,31%, respectivamente do total da área do Município7. 

Analisando-se a Figura 3, referente às classes de uso da terra do ano de 1979, 

observa-se que naquele ano, os espaços ocupados por campos continuavam 

predominantes em detrimento às demais classes de uso, contabilizando 6.846,8 ha, ou seja, 

38,65% da área total do Município. Também se pode observar que esta classe de uso 

apresentava-se homogeneamente distribuída por todo o território do Município. 

FIGURA 03 - USO DA TERRA NO MUNICÍPIO DE FAXINAL DO SOTURNO - 1979 
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6 Por não terem sido obtidos dados do ano de 1964, optou-se por apresentar os dados de 1967 por 
serem os registros mais próximos ao ano em estudo. 
7 Os dados referentes a drenagem e rede viária serão considerados fixos, pois foram obtidos através 
das cartas topográficas elaboradas pela Divisão de Serviços Geográficos do Exército Brasileiro no ano 
de 1975. Mesmo sem terem sido atualizadas, até hoje, as cartas topográficas são as únicas fontes 
existentes para obtenção destes dados.  
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As áreas cobertas por florestas, correspondiam em 1979, a 30,1%, abrangendo 

uma área de 5.324,5 ha espacialmente bem distribuídas pelo Município. Entretanto, 

conforme a Figura 3, percebe-se a existência de manchas maiores concentradas nas 

porções leste e oeste, onde a morfologia do relevo apresenta-se mais íngreme. 

As áreas destinadas às culturas correspondiam em 1979 a 5.183,2 ha, perfazendo 

um percentual de 29,3% da extensão territorial total do Município. Como revela a Figura 3, 

estas áreas encontravam-se concentradas, principalmente, na porção central e sudoeste do 

Município e também margeando os cursos d’água e a rede viária. Esta localização, além de 

estar relacionada ao fator relevo, está também intimamente relacionada aos principais tipos 

de produtos agrícolas cultivados no ano de 1979, que de acordo com o ANUÁRIO 

ESTATÍSTICO DO RIO GRANDE DO SUL (1980, p. 249-531) foram o soja, cultura que 

exige áreas planas ou com declividades moderadas devido a mecanização da produção, o 

milho e o arroz, que além de exigir áreas com declividades praticamente nulas, por ser 

produzido no sistema irrigado necessita dos rios para o seu desenvolvimento. Além destes 

produtos, destacaram-se também o trigo, o fumo e o feijão, ambos cultivados até mesmo em 

áreas com declividades mais acentuadas. 
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As áreas urbanas em 19798, representadas pela sede do município e pelo distrito 

de Santos Anjos contabilizavam uma área de 140,85 ha, o que representava 0,80% da área 

total do Município. 

Através da Figura 4, pode-se inferir que, no ano de 1996, o uso da terra 

predominante no município de Faxinal do Soturno continuava sendo a classe dos campos, 

ocupando 6.530,16 ha e representando 36,89% da área total do Município. Esta classe de 

uso apresenta-se espacialmente bem distribuída pelo Município, com exceção à porção 

central onde predominam as culturas. 

FIGURA 04 - USO DA TERRA NO MUNICÍPIO DE FAXINAL DO SOTURNO – 1996 

 

 

Com 5.712,87 ha a classe de uso da terra representada pelas florestas, abrangia a 

segunda maior extensão de terras, apresentando uma homogênea distribuição pelo território 

do Município, sendo que as maiores manchas continuam relacionadas àquelas áreas onde a 

morfologia do relevo se apresenta mais íngreme, impossibilitando outras formas de uso. Da 

mesma forma que os campos, as florestas tornam-se pouco expressivas em direção a área 

central do Município (Figura 4). 

O uso da terra representado pelas culturas, concentrou-se, principalmente no 

centro, no norte e no sul, do Município, e também margeando os cursos d’água e a rede 

                                                 
8 Desconsiderou-se a área urbana pertencente a São João do Polêsine, que naquele ano ainda era 
distrito de Faxinal do Soturno. 
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viária, sendo que no ano de 1996, as áreas destinadas às culturas contabilizavam 4.978,66 

ha, ou seja, 28,12% da área total do Município. De acordo com os dados publicados pelo 

ANUÁRIO ESTATÍSTICO DO RIO GRANDE DO SUL (1995, p. 62-309), os cultivos 

agrícolas mais expressivos neste período no Município foram o arroz, o milho, o soja, o fumo 

e o feijão, sendo que também destacaram-se tanto em área plantada quanto em 

produtividade cultivos como a cana-de-açúcar e a mandioca. 

O aumento significativo das áreas ocupadas por esses cultivos é um indicativo da 

busca por culturas alternativas, que além de dinamizarem os períodos entre as safras das 

culturas cíclicas, especialmente as de verão, tais como o arroz, o soja, o fumo e o feijão, os 

cultivos acima citados e entre eles principalmente a cana-de-açúcar, além propiciarem 

complemento à renda familiar, pois a partir dela são produzidos produtos como a cachaça, a 

rapadura, o melado e o açúcar mascavo, de grande consumo e fácil comercialização na 

região, também fornece alimentação para os rebanhos bovinos no inverno, época em que as 

pastagens tornam-se insuficientes devido à ocorrência de geadas. 

As áreas urbanizadas em 1996 contabilizavam de 273,76 ha, representando 1,54% 

do total da área do Município. 

Dinâmica do uso da terra no município de Faxinal do Soturno 

Analisando os dados dispostos na Tabela 1, pode-se inferir que, mesmo não sendo 

a pecuária a atividade mais importante em Faxinal do Soturno, a classe de uso da terra 

correspondente aos campos manteve-se como uso predominante em todos os anos 

avaliados. 

TABELA 1 – ÁREA OCUPADA PELAS CLASSES DE USO DA TERRA E RESPECTIVOS 

PERCENTUAIS 

1964 1979 1996  
CLASSES ha % ha % ha % 
Culturas 

Campos 

Florestas 

Área Urbana 

Rede de Drenagem 

Rede Viária 

TOTAL 

4.674,74 

9.065,80 

3.667,31 

87,60 

150,00 

55,37 

17.700,82 

26,40 

51,16 

20,80 

0,49 

0,84 

0,31 

100 

5.183,24 

6.846,80 

5.324,56 

140,85 

150,00 

55,37 

17.700,82

29,30 

38,65 

30,10 

0,80 

0,84 

0,31 

100 

4.978,66 

6.530,16 

5.712,87 

273,76 

150,00 

55,37 

17.700,82 

28,12 

36,89 

32,30 

1,54 

0,84 

0,31 

100 

FONTE: Mapas de uso da terra de Faxinal do Soturno de 1964, 1979 e 1996. 

Como já fora comentado anteriormente, esta peculiaridade está relacionada ao 

período de pousio entre safras ou ao abandono temporário das áreas agrícolas, para 
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recuperação dos solos, ou definitivamente, o que faz com que as áreas agrícolas assumam 

características de campos, inicialmente com vegetação subarbustiva, gramíneas e 

herbáceas, e dependendo do período de abandono ou pousio, estas áreas podem assumir 

características semelhantes às florestas pioneiras, que existiam anteriormente à 

implantação dos diferentes usos da terra. 

Mesmo mantendo-se como classe de uso predominante, pode-se observar através 

Tabela 1, que nos anos de 1979 e 1996 as áreas de campos apresentaram significativa 

diminuição, enquanto que as áreas de culturas e florestas, principalmente esta última, teve 

sua extensão aumentada. 

Pode-se considerar o aumento do uso determinado como culturas entre os anos de 

1964 a 1979, como uma conseqüência do modelo econômico em vigor no País na década 

de 70, o qual tinha por objetivos aumentar a produção das culturas destinadas à exportação 

em detrimento da produção de alimentos básicos, destinados ao mercado e consumo 

internos. Assim, mesmo que os planos governamentais estivessem voltados 

fundamentalmente para os grandes latifúndios, estes também influenciaram de forma 

decisiva na agricultura local, pois mesmo as pequenas propriedades abandonaram 

parcialmente a agropecuária colonial, para cultivar produtos de exportação, especialmente o 

soja. 

No caso do município de Faxinal do Soturno, os incentivos governamentais 

propiciaram na década de 70, como comenta SCHIO e BEZZI (1994, p. 175) a introdução do 

progresso técnico na agricultura, o que fez com que cada vez mais, maiores parcelas das 

pequenas propriedades passassem a ser inseridas no processo capitalista de produção, o 

que acarretou, entre outras conseqüências, o aumento da área cultivada. 

Entretanto, como demonstra a Tabela 1 de 1979 a 1996, a área referente à classe 

de uso culturas apresentou pequeno declínio, mas tratando-se de um Município onde 

predominam pequenas propriedades, este dado torna-se bastante significativo, pois pode 

ser um indicativo do abandono de muitas áreas agrícolas, e não poucas às vezes de 

propriedades inteiras. Este fenômeno deve-se à muitos fatores, porém torna-se importante 

salientar a suspensão dos incentivos governamentais para a agricultura na década de 80, 

principalmente para os pequenos produtores. Atrelado a isto, ocorreu – e ainda hoje 

continua ocorrendo – a desvalorização da agricultura, o que tem provocado o abandono de 

áreas agrícolas pelo esgotamento dos solos, conseqüência da falta de condições financeiras 

do agricultor para aplicar na recuperação destes solos; a busca de atividades na área 

urbana para complementar a renda; e também, o êxodo rural-urbano e rural-rural. 

Quanto ao aumento da área da classe de uso determinada como florestas, o qual 

poder ser observado tanto em 1979 quanto em 1996, isto se deveu, como comentado 
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anteriormente, principalmente ao abandono das áreas de culturas e de campos, o que 

propicia a regeneração das florestas, e também ao incentivo que tem sido dado nos últimos 

anos ao reflorestamento como alternativa econômica para os pequenos produtores e como 

forma de manutenção e recuperação das áreas verdes das propriedades. 

Ainda de acordo com os dados expostos na Tabela 1, pode-se inferir que a classe 

de uso que mais teve sua extensão ampliada em 1979 e 1996, tendo-se como ponto de 

partida 1964, foi a área urbana, a qual teve sua extensão praticamente triplicada. Este 

crescimento não se deve apenas ao crescimento da população do Município, mas sim a 

concentração populacional na zona urbana. 

Conforme dados do Censo Demográfico (IBGE, 1970; 2000) em 1970 a população 

total do Município era de 4.540 habitantes, sendo que 2.080 residiam na zona urbana e 

2.460 residiam na zona rural, 30 anos depois a população total do Município é de 6.826 

habitantes, sendo que destes 2.737 concentram-se na zona rural e 4.089 na zona urbana. 

Como comentam SCHIO e BEZZI (1994, p. 196) este fenômeno tem ocorrido devido aos 

riscos e problemas que envolvem o setor agrícola, o que leva ao abandono das atividades 

não apenas pelos mais jovens, mas por famílias inteiras, as quais vão buscar na cidade 

empregos e melhores condições de vida. 

A Tabela 2 e a Figura 5 propiciam a realização de uma análise espacial mais 

detalhada em relação à dinâmica e evolução do uso da terra do Município de Faxinal do 

Soturno de 1964 a 1979. Observa-se que em relação a classe de uso culturas, dos 4.674,74 

ha que esta classe ocupava em 1964, 2.296,37 ha permaneceram como culturas, 1.544,66 

ha foram transformados em campos, 829,83 ha transformaram-se em florestas, enquanto 

4,10 ha de culturas cederam lugar a expansão urbana. 

TABELA 2 – DISTRIBUIÇÃO DA DINÂMICA DE USO DA TERRA NO MUNICÍPIO DE 

FAXINAL DO SOTURNO – 1964 A 1979. 

CLASSES ÁREA (ha) ÁREA (%) 
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Culturas 64→Culturas 79 

Culturas 64→Campos 79 

Culturas 64→Florestas 79 

Culturas 64→Área Urbana 79 

Campos 64→Campos 79 

Campos 64→Culturas 79 

Campos 64→Florestas 79 

Campos 64→Área Urbana 79 

Florestas 64→Florestas 79 

Florestas 64→Culturas 79 

Florestas 64→Campos 79 

Florestas 64→Área Urbana 79 

Área Urbana 64→Área Urbana 79 

Água 64→Água 79 

Estradas 64→Estradas 79 
TOTAL 

2.296,37 

1.544,66 

829,83 

4,10 

4.069,06 

2.504,56 

2.441,76 

50,91 

2.049,16 

374,58 

1.241,00 

1,86 

87,60 

150,00 

55,37 

17.700,82 

12,97 

8,72 

4,68 

0,02 

22,98 

14,14 

13,79 

0,28 

11,57 

2,11 

7,01 

0,01 

0,49 

0,84 

0,31 

100 

FONTE: Mapa da dinâmica espacial de uso da terra de Faxinal do Soturno – 1964 e 1979. 

FIGURA 05 – DINÂMICA DO USO DA TERRA NO MUNICÍPIO DE FAXINAL DO SOTURNO 

– 1964 A 1979 
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Quanto à classe de uso campos, a qual apresentava em 1964, 9.065,80 ha, em 

1979, 4.069,06 ha permaneceram como campos, 2.504,56 ha foram transformados em 

culturas, 2.441,76 ha transformaram-se em florestas e 50,91 ha em áreas urbanas. 

Ainda analisando-se os dados contidos na Tabela 2 e Figura 5, pode-se observar 

que dos 3.667,31 ha de florestas existentes em 1964, em 1979, 2.049,16 ha permaneceram 

como florestas, 374,58 ha de florestas foram transformados em culturas, 1.241 ha em 

campos, enquanto que 1,86 ha foi transformado em área urbana. 

Da mesma forma, observando-se a Tabela 3 e a Figura 6, pode-se avaliar de 

maneira mais detalhada a dinâmica e evolução espacial do uso da terra de Faxinal do 

Soturno de 1979 a 1996, pelas quais pode-se inferir que dos 5.183,20 ha de culturas 

existentes em 1979, 2.375,98 ha permaneceram como culturas, 2.102,75 ha foram 

transformados em campos, 650,95 ha em florestas e 53,05 ha em áreas urbanas. 

TABELA 3 - DISTRIBUIÇÃO DA DINÂMICA DE USO DA TERRA NO MUNICÍPIO DE 

FAXINAL DO SOTURNO – 1979 A 1996 

CLASSES ÁREA (ha) ÁREA (%) 

Culturas 79→Culturas 96 

Culturas 79→Campos 96 

Culturas 79→Florestas 96 

Culturas 79→Área Urbana 96 

Campos 79→Campos 96 

Campos 79→Culturas 96 

Campos 79→Florestas 96 

Campos 79→Área Urbana 96 

Florestas 79→Florestas 96 

Florestas 79→Culturas 96 

Florestas 79→Campos 96 

Florestas 79→Área Urbana 96 

Área Urbana 79→Área Urbana 96 

Água 79→Água 96 

Estradas 79→Estradas 96 

TOTAL 

2.375,68 

2.102,75 

650,95 

53,05 

2.875,22 

1.859,85 

2.016,16 

96,06 

3.042,00 

742,00 

1.535,21 

4,54 

140,85 

150,00 

55,37 

17.700,82 

13,42 

11,87 

3,67 

0,29 

16,24 

10,50 

11,39 

0,54 

17,18 

4,19 

8,67 

0,02 

0,79 

0,84 

0,31 

100 

FONTE: Mapa da dinâmica espacial de uso da terra de Faxinal do Soturno – 1979 a 1996. 
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Quanto às áreas de campo, pode-se observar pela Tabela 3 que as mesmas 

contabilizavam em 1979, 6.846,80 ha sendo que destes 2.875,22 ha permaneceram em 

1996 como campos, 1.859,85 ha foram transformados em culturas, 2.016,16 ha em florestas 

e 96,06 ha em área urbana. 

Já em relação a evolução e dinâmica da classe florestas, pode-se observar 

também pela Tabela 3 e Figura 6, que dos 5.324,56 ha existentes em 1996, 3.042 ha 

permaneceram como florestas, 742,80 ha foram transformados em culturas, 1.535,21 ha em 

campos e 4,54 ha em áreas urbanas. 

FIGURA 06 – DINÂMICA DE USO DA TERRA DO MUNICÍPIO DE FAXINAL DO SOTURNO 

– 1979 A 1996 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o intuito de contribuir para o planejamento do desenvolvimento sócio-

econômico e ambiental de Faxinal do Soturno, o presente estudo empreendeu aprofundar o 

conhecimento e a compreensão da organização e dinâmica espacial do Município, 

fornecendo assim subsídios para que possam ser elencadas as principais transformações e 

problemáticas ambientais desencadeadas por este processo. Para isso, a pesquisa constou 

de três etapas principais: a primeira relacionada a construção do referencial teórico, a 
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segunda relacionada a elaboração dos mapas temáticos e a terceira e última relacionada a 

análise e discussão das informações obtidas. 

Cabe salientar que, para elaboração dos mapas temáticos, os procedimentos 

operacionais utilizados tiveram como base o emprego das geotecnologias, as quais se 

mostraram satisfatoriamente eficazes. Assim, além da elaboração dos mapas temáticos, foi 

possível também estruturar um banco de dados georreferenciados das informações obtidas, 

o que fornece o embasamento para a realização de novas sobreposições (ou cruzamentos), 

gerando novas informações e novos mapas temáticos. 

Outras importantes vantagens oferecidas pelo emprego das geotecnologias, 

especialmente dos Sistemas de Informação Geográfica, tratam-se da facilidade de 

manusear um grande conjunto de dados e da possibilidade de acompanhamento da 

dinâmica têmporo-espacial de diferentes temas de caráter geográfico, permitindo e 

facilitando diagnosticar e avaliar de forma rápida, adequada e eficiente as transformações 

que se processam na ambiência. 

A partir das informações obtidas pode-se constatar que os usos da terra do 

município de Faxinal do Soturno podem ser divididos basicamente em seis classes: campos, 

florestas, culturas, área urbana, rede de drenagem e rede viária, sendo que as três primeiras 

classes de uso anteriormente citadas são também as mais significativas em relação à 

extensão territorial ocupada. Quanto à distribuição espacial dos usos mais significativos, 

pode-se observar que as culturas encontram-se espacialmente concentradas em uma larga 

faixa que vai de nordeste a sul da área central do Município, coincidindo esta localização 

com a presença das terras mais planas e bem drenadas. Entretanto, pelo fato destas áreas 

não abrangerem nem 30% do território do Município, as áreas de culturas também são 

comumente encontradas em declividades mais acentuadas. Já os campos e as florestas 

encontram-se espacialmente bem distribuídos por todo o Município – exceção feita às áreas 

planas onde predominam as culturas, sendo que as florestas podem ser visualizadas em 

forma de manchas, as quais apresentam-se maiores nas encostas mais íngremes e em 

torno dos morros. 

Realizando a sobreposição dos planos de informação referentes às classes de uso 

da terra dos três períodos estudados – 1964, 1979 e 1996 – pode-se observar a dinâmica 

das transformações espaciais no Município. Assim, pode-se inferir que as maiores 

transformações espaciais de 1964 a 1979 se deram no sentido da diminuição das áreas de 

campos e aumento da área ocupada por florestas, culturas e urbanização. Já de 1979 a 

1996, pode-se observar que as maiores transformações espaciais se processaram 

registrando um aumento das áreas urbanizadas e de florestas em detrimento das áreas de 

campos e culturas que apresentaram sensível diminuição. 
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Analisando-se de forma mais aprofundada estas informações, pode-se inferir que o 

aumento das áreas de florestas não se deve apenas à campanha em prol do 

reflorestamento, mas também ao abandono das propriedades pelos agricultores, o que vem 

ocorrendo de forma mais intensa desde o início da década de 90, em função da 

desvalorização dos produtos agropecuários, mecanização da agricultura, falta de incentivos 

e esgotamento da fertilidade dos solos. De certa forma, isto vem a ser indicado pelo registro 

de diminuição das áreas de campos e culturas e pelo processo de transferência das 

populações da zona rural para a cidade, o que tem provocado, conseqüentemente, a 

expansão das áreas urbanas do Município. 

Mesmo registrando-se um aumento da área florestal e uma sensível diminuição 

das áreas de campos e de culturas, a agricultura continua sendo a atividade econômica 

mais importante do Município. Assim, devido a pouca disponibilidade de áreas planas, tem-

se a maximização do uso e ocupação destas áreas e também das áreas mais íngremes, 

sendo que após a introdução do plantio sistematizado do arroz no Município, as áreas 

planas passaram a ser utilizadas ao máximo destinando-se essencialmente a este cultivo, 

enquanto que as áreas de maior declividade são utilizadas principalmente com as culturas 

de fumo, milho, soja e feijão. 
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