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Resumo 

O desmatamento sobre áreas de arenito no NW-PR, 
para expansão do agronegócio, desprotegeu solos 
susceptíveis à erosão. Em anos de anomalias climáticas 
(El Niño), a erosividade é intensificada e macro feições 
erosivas são esculturadas, especialmente em cabeceiras 
de drenagem, sob diferentes cultivos. A modelagem do 
terreno destaca o aumento do processo erosivo em 
locais sob uso do solo nos últimos períodos de eventos 
climáticos extremos dos anos 2000. 

Introdução  

O Noroeste do Paraná se caracteriza pela presença de 
solos arenosos (arenito Caiuá), organizados em seis 
tipos de sistemas pedológicos em transformação de 
Latossolo para Argissolo. O Argissolo é suscetível a 
erosão quando diretamente exposto à ação pluvial 
(CUNHA 1996; GASPARETTO, 1999; NAKASHIMA, 
1999; MARTINS, 2000; CALEGARI, 2000). A 
substituição da Floresta Estacional Semidecidual no NW 
para expansão da fronteira agrícola (1950-1960), 
ocasionou processos erosivos generalizados no solo da 
região. Contudo, em anos recentes (2015-2016) 
surgiram feições erosivas ausentes em 1950. Portanto, o 
objetivo deste trabalho é analisar, a partir de três 
cabeceiras de drenagem com mata, pasto e cana de 
açúcar, a relação entre fenômeno El Niño (2016), os 
índices morfométrico e as feições erosivas no município 
de Umuarama, dessarte a utilização de silicofitólitos 
como indicador de intensidade de processo erosivo. 

Material e Métodos 

Para classificação de solo utilizou-se o SIBCS (2018) e a 
análises laboratoriais por Embrapa (1997), a extração e 
análise dos fitólitos foi por Coe (2009). Modelagem do 
terreno (MDT-HC) (HUTCHINSON, 1988), índice de 
dissecação do relevo (IDR) (GUIMARÃES et al., 2017), 
modelo Hidrogeomorfológico (FERREIRA, 2013) e, 
análise climática sob ótica de ano padrão (JUNIOR, 
2013; TERRASI et al., 2018), utilizou-se série histórica 
de 44 anos, da estação pluviométrica “Umuarama-
IAPAR” (código: 2353008). 

Resultados e Discussão 

O solo classificado como Latossolo Vermelho (SIBCS, 
2013), textura média; 76,1% de areia e, máximo 11,4% 
de argila. Relevo exibe dissecação forte e muito forte 
(IDR), que reflete o modelo Hidrogeomorfológico, onde 
bacias de 1ª ordem, apresentam alto potencial erosivo. 
Os modelos evidenciam fluxos de água controlados pela 

geometria e declividade (Fig.1) e demonstram a 
suscetibilidade aos processos em diferentes escalas (1ª, 
2ª e 3ª ordem), denotando um fenômeno regional e não 
local (bacias específicas).  

 
Figura 1. Modelo Hidrogeomorfológico 

A análise fitolítica P2 (Mata) representa a condição 
natural da região, mais fitólitos unclassified, 69, em 
superfície (0-10cm) e poucos, 20, em profundidade 
(30cm), enquanto perfis P1 e P3 (Pasto e Cana) 
respectivamente, apresentam valores inversamente 
proporcionais em profundidade (95 e 160), com nºs 
crescentes de classificados do topo para base (187-869). 
Fato denota ação distinta do fluxo superficial na mata 
(ideal) em relação a cana de açúcar e pasto. Os fluxos 
se intensificam (frequência e intensidade), quando se 
trata dos anos de El Niño, cujos totais pluviométricos e 
quantidade de dias chuvosos e chuva extrema 
(10/05/2016) ultrapassam a média mais desvio padrão e, 
a erosividade da chuva em eventos isolados (4735 MJ 
mm ha-1 h-1 ano-1) ultrapassa a média mais o desvio 
padrão anual (1200 MJ mm ha-1 h-1 ano-1). 

Conclusão ou Conclusões 
A fragilidade dos sistemas pedológicos distribui-se de 
maneira equivalente, mas os processos erosivos são 
mais atuantes nas bacias cujo uso do solo não é o 
característico da região (mata), assim predisposto a 
erosão nos anos de El Níño que ocorrem eventos 
extremos de precipitação. 
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