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Resumo 

Componente essencial no processo de uso e ocupação 
dos territórios o solo merece maior atenção de todos, em 
especial, de quem vai herdá-lo: crianças e jovens. Assim, 
esse trabalho estuda a morfopedogênese a partir da 
relação dos processos erosivos numa vertente na 
Floresta de Piraí do Sul, Paraná (FLONA), como atividade 
voltada à educação ambiental e em solos para estudante 
e público em geral. Selecionou-se uma vertente na 
FLONA Pirai do Sul, e instalaram-se parcelas de controle 
de erosão, abertas trincheiras e dois pluviômetros. Dada 
a pandemia tem-se apenas resultados de pluviometria do 
local. A atenção ao público e mesmo os trabalhos de 
campo estão impedidos de ocorrerem.  

Introdução  

O solo é consensualmente entendido como um corpo 
natural, tridimensional e dinâmico que reveste as áreas 
emersas da Terra, exercendo um papel integrador na 
Zona Crítica do Planeta.  Essa característica lhe confere 
as funções ecológicas de regular o abastecimento e a 
qualidade da água; servir como meio para o crescimento 
de plantas e habitat para ecossistemas; reciclar produtos 
residuais; fazer trocas gasosas com a atmosfera, entre 
outras (MENDONÇA, 2013; BRADY & WEIL, 2013; 
PALMIERI E & LARACH, 2010; VEZZANI & 
MIELNICZUK, 2009; TÓTH et al, 2008) Os processos de 
degradação motivam as atividades de pesquisa/extensão 
voltados conservação dos solos pela educação. Essa 
pesquisa tem como objetivo “estudar a relação dos 
processos erosivos em uma vertente na Floresta de Piraí 
do Sul, Paraná (FLONA), como atividade voltada à 
educação ambiental para estudante e público em geral”. 
O monitoramento das precipitações pluviométricas  

Material e Métodos 

Envolve uma pesquisa quali-quantitativa, desenvolvida 
em gabinete; no de campo e em laboratório. Leitura se 
associam às atividades de monitoramento das 
precipitações, da erosão laminar ao percurso da “Trilha 
dos processos erosivos”; e à quantificação e classificação 
do material sedimentar e água que se acumulam nas 
calhas de Gerlach.  

Resultados e Discussão 

O impedimento de acesso à área de estudo dificultou a 
realização dos monitoramentos de erosão, o atendimento 
às escolas e ao público em geral. Apenas os dados de 

precipitação local são apresentados e comparados com 
os do Município de Pirai, de 2019, fornecidos pelo Ins. 
Águas do Paraná. 

 
Figura 1. Totais mensais de chuvas na Flona de Pirai do Sul, 2020. 

No mesmo período em 2019, choveu no município de 
Pirai, 1.042 mm, exatamente o dobro. Com a redução das 
chuvas e o crescimento da vegetação local, deduz-se que 
o processo de erosão laminar também tenha sido 
reduzido. Em 2020, há uma pequena diferença de 
precipitação entre os dados do IAP para o município (290 
mm) e os coletados na Flona (287,5 mm):compreensível 
se considerar-se o método de coleta e certa influência dos 
ventos na distribuição das mesmas  

Conclusão 

Ressalta-se que, sem os dados de perda de solo/parcela 
de runoff, qualquer conclusão será imprecisa. Com a 
suspenção de trabalhos de campo e visitas à FLONA e 
nosso trabalho ficou apenas na interpretação de dados 
secundários. 
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