
Avaliação dos impactos da expansão agrícola sobre as áreas suscetítveis à arenização 
Bacia Hidrográfica do Rio Ibicuí - Rio Grande do Sul – Brasil 

 
Laurindo Antonio Guasselli1,2  
Mateus Gleiser Oliveira2*  

Henrique Evers2 
 

1 Universidade Federal do Rio Grande do Sul  - UFRGS/CEPSRM 
Av. Bento Gonçalves, 9500-Campus do Vale 
CEP: 91501-970 Porto Alegre, RS, Brasil  

laurindo.guasselli@ufrgs.br  
 

2 Universidade Federal do Rio Grande do Sul  - UFRGS/Dept. Geografia 
Av. Bento Gonçalves, 9500-Campus do Vale 
CEP: 91501-970 Porto Alegre, RS, Brasil 
{ mtgleiser, henrique.evers }@gmail.com 

 
Dirce Maria Antunes Suertegaray*² 

suerte.ez@terra.com.br 
Orientadora PIBIC/CNPq - UFRGS 

 

Resumo 
Esta pesquisa vincula-se ao projeto Arenização e Gestão dos Recursos Hídricos na 

Bacia Hidrográfica do Rio Ibicuí - Rio Grande do Sul – Brasil/ CNPq. A área de estudo 
corresponde a Bacia Hidrográfica do Rio Ibicuí, que está localizada na região sudoeste do 
Estado do Rio Grande do Sul. Nesta bacia hidrográfica localiza-se o maior conjunto de 
áreas em processo de arenização do Sudoeste do Estado. Devido a expressiva ocorrência de 
terras consideradas degradadas, parte da área, especialmente o município de Alegrete e 
arredores é identificada como área de atenção especial em mapeamento do Ministério do 
Meio Ambiente da década de 90, isto é, apresenta forte processo de erosão de origem 
natural mais recentemente intensificado pelas atividades associadas ao uso do solo. No que 
se refere ao uso agrícola tinha-se como cultivo predominante o arroz  irrigado, cultivado  
nas várzeas do rio Ibicuí. Na década de 70 avança o cultivo da soja e a mecanização 
intensiva. Essa expansão das atividades agrícolas está associada, na região, a expansão de 
manchas arenosas. Mais recentemente surge outra opção: a silvicultura. Este trabalho tem 
como objetivo realizar o cruzamento dos mapeamentos digitais dessas culturas agrícolas 
com o mapeamento das áreas suscetítveis ao processo de arenização, para avaliar da 
expansão agrícola sobre áreas de fragilidade do solo. Por arenização entende-se o processo 
de retrabalhamento de depósitos arenosos pouco ou não consolidados, que acarreta nessas 
áreas uma dificuldade de fixação da cobertura vegetal, devido à intensa mobilidade dos 
sedimentos pela ação das águas e dos ventos (SUERTEGARAY, 1987 e 98). Este conceito 
foi construído com o objetivo de diferenciar o processo em análise daqueles identificados 
como desertificação.  Conseqüentemente arenização indica uma área de degradação, 
relacionada ao clima úmido, em que a diminuição do potencial biológico não desemboca, 
necessariamente, em condições de tipo deserto conforme definido no conceito de 
desertificação adotado em Nairobi em 1977. Ao contrário, a dinâmica dos processos 
envolvidos nesta degradação dos solos é fundamentalmente derivada da abundância de 
água. Durante o desenvolvimento do projeto foram utilizadas imagens Landsat TM de 
diferentes anos, possibilitando uma análise temporal de mapeamento e cruzamento das 



diferentes bases vetoriais geradas. Os dados e as imagens foram processadas através do 
software Spring 4.3 e do software ArcGis 9.2. Visando o diagnóstico ambiental foram 
gerados diferentes mapeamentos: a) áreas de ocorrência de areais, efetuado por 
classificação digital pelo método de fatiamento; b) série histórica de áreas de cultivo de 
soja, arroz e silvicultura por classificação visual; c) áreas suscetítveis ao processo de 
arenização, identificadas a partir da individualização das áreas com reduzida biomassa 
associadas às manchas arenosas. As áreas de reduzida biomassa caracterizam-se por pouca 
cobertura vegetal, sendo que a resposta predominante é dos solos arenosos da região. Esse 
comportamento é bastante semelhante aos níveis de cinza dos areais, onde a resposta 
corresponde, por associação, aos depósitos arenosos da Formação Guará e da Formação 
Botucatu. Como produtos foram gerados uma série histórica de mapeamentos do uso 
agrícola em escala regional e a quantificação (ha) das áreas de cultivo e de sua expansão, e 
uma avaliação dos impactos dessa expansão sobre as áreas suscetítveis à arenização. 
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Introdução 
 

Esta pesquisa vincula-se ao projeto Arenização e Gestão dos Recursos Hídricos na 
Bacia Hidrográfica do Rio Ibicuí - Rio Grande do Sul – Brasil/ CNPq. A área de estudo 
corresponde a Bacia Hidrográfica do Rio Ibicuí, localizada na região sudoeste do Estado do 
Rio Grande do Sul, Figura 1. Nesta bacia hidrográfica localiza-se o maior conjunto de áreas 
em processo de arenização no Sudoeste do Estado. 

 
Figura 1 – Área de estudo. 



Devido a expressiva ocorrência de terras consideradas degradadas, parte da área, 
especialmente o município de Alegrete e arredores é identificada como área de atenção 
especial  em mapeamento do Ministério do Meio Ambiente da década de 90, isto é, 
apresenta forte processo de erosão de origem natural, mais recentemente, intensificado 
pelas atividades associadas ao uso do solo. 

Por arenização entende-se o processo de retrabalhamento de depósitos arenosos 
pouco ou não consolidados, que acarreta nessas áreas uma dificuldade de fixação da 
cobertura vegetal, devido à intensa mobilidade dos sedimentos pela ação das águas e dos 
ventos (SUERTEGARAY, 1987 e 1998). Este conceito foi construído com o objetivo de 
diferenciar o processo em análise daqueles identificados como desertificação.  
Conseqüentemente arenização indica uma área de degradação, relacionada ao clima úmido, 
em que a diminuição do potencial biológico não desemboca, necessariamente, em 
condições de tipo deserto conforme definido no conceito de desertificação adotado em 
Nairóbi em 1977 (CONTI, 1985 e 1989). Ao contrário, a dinâmica dos processos 
envolvidos nesta degradação dos solos é fundamentalmente derivada da abundância de 
água. 

Historicamente esta área foi, predominantemente, pastoril, praticada de forma 
extensiva e em grandes propriedades. Dentre as culturas analisadas nesse estudo, o cultivo 
do arroz irrigado foi pioneiro, ocupando, predominantemente, as várzeas do rio Ibicuí e do 
rio Uruguai. A partir da década de 70 avança o cultivo da soja com predomínio da 
mecanização intensiva e estimulada pelas políticas governamentais de exportação. Na 
década de 1990 até o início dos anos 2000 houve uma redução desse cultivo. A partir de 
então se observa uma retomada da expansão da soja nessa região avançando mesmo em 
áreas suscetíveis ao processo da arenização. Essa expansão das atividades agrícolas está 
associada, na região, a intensificação e surgimento de manchas arenosas, SUERTEGARAY 
et al. (2001). 

Mais recentemente surge outra opção econômica: a silvicultura. Atualmente esse 
cultivo é representado por áreas de pequena dimensão. Entretanto, as políticas atuais do 
governo estadual de expansão da silvicultura, para produção de celulose, promovem uma 
expansão que, por estenderem-se por áreas suscetíveis a arenização, passam a ser objeto 
desse estudo. 

Portanto este trabalho tem como objetivo realizar o cruzamento dos mapeamentos 
digitais dessas culturas agrícolas com o mapeamento das áreas suscetítveis ao processo de 
arenização, para a avaliação da expansão agrícola sobre áreas de fragilidade do solo.  
 
 
Metodologia 
 

Durante o desenvolvimento do projeto foram utilizadas imagens Landsat TM de 
2000 e 2007, possibilitando uma análise temporal de mapeamento e cruzamento das 
diferentes bases vetoriais geradas. Os dados e as imagens foram processadas através do 
software Spring 4.3 e do software ArcGis 9.2.  

Visando a construção de um diagnóstico da Bacia Hidrográfica do Rio Ibicuí foram 
gerados diferentes mapeamentos: a) áreas de ocorrência de areais; b) série histórica de áreas 
de cultivo de soja, arroz e silvicultura; c) áreas suscetíveis ao processo de arenização. 



O mapeamento das áreas de ocorrência de areais foi efetuado por classificação 
digital pelo método de fatiamento, o da série histórica de áreas de cultivo de soja, arroz e 
silvicultura por classificação visual. 

Para a elaboração do que se denominou de mapa de suscetibilidade ou de áreas 
vulneráveis ao processo de arenização foram utilizadas imagens Landsat TM de janeiro e 
fevereiro de 2007. A interpretação dessas imagens foi visual. Utilizou-se para estabelecer 
os limites dessas áreas, três critérios considerados em conjunto, que evidenciam as áreas 
vulneráveis: a) Áreas de reduzida biomassa: caracterizadas por uma cobertura vegetal de 
campo que se apresenta visualmente de forma mais rarefeita na superfície observada; b) 
Associação de áreas de reduzida biomassa e areais: neste caso considera-se para fins de 
delimitação áreas onde a reduzida biomassa articula-se, também, com presença de areais; c) 
Característica do substrato: considera-se a presença de substrato arenítico (Formação 
Botucatu e Guará), sendo este suscetível ao processo de arenização. 

Como produtos foram gerados uma série histórica de mapeamentos do uso agrícola 
em escala regional e a quantificação (ha) das áreas de cultivo e de sua expansão, e uma 
avaliação dos impactos dessa expansão sobre as áreas suscetítveis à arenização. 
 
 
Resultados 
 

A partir da análise visual utilizada para a delimitação das áreas suscetíveis e a 
superposição destas com a distribuição dos areais elaborou-se o mapeamento das áreas 
suscetíveis ao processo de arenização, no interior da área de bacia do rio Ibicuí.  

Após o mapeamento foram quantificadas essas áreas sob dois parâmetros, extensão 
dos areais e extensão de áreas suscetíveis a arenização na  Bacia Hidrográfica do Rio Ibicuí. 

 A tabela 1 apresenta o número de areais, a área total destes e os percentuais 
correspondentes. A Bacia do Rio Ibicuí apresenta 1283 areais, perfazendo 2.952,70 ha, ou 
seja, 0,08 da área total da bacia. 

Em que pese o percentual reduzido de areais comparado à extensão da bacia é 
importante registrar que estes configuram obstáculos ao uso do solo quando apresentam 
grandes extensões no interior das propriedades rurais. 
 
 

Área da bacia 
(ha) Areais por Bacia  

Área total dos areais 
(ha) 

% dos areais 
por área total 

da bacia 

3.504.112,83 1.283 2.952,70 0,08 

 
Tabela 1. Quantificação dos areais na Bacia Hidrográfica do Rio Ibicuí 

 

 

 A interpretação visual construída a partir destes parâmetros resultou na Figura 2, 
onde podem ser observadas áreas suscetíveis a arenização na porção central da Bacia do 
Rio Ibicuí. Esta área tem seu substrato associado a  formação Guará e Botucatu. 

Observa-se que essas áreas apresentam-se de forma fragmentada resultando num 
conjunto expressivo de sub-áreas. Esta fragmentação é decorrente da não inclusão das áreas 



úmidas, ou seja, das planícies fluviais que mesmo estando no interior do grande polígono 
da arenização não são suscetíveis a esse processo. 

 
 

Figura 2. Áreas suscetíveis à arenização na Bacia Hidrográfica do Rio Ibicuí - (2007) 



 

A Tabela 2 apresenta a quantificação relativa às áreas suscetíveis a arenização. Com 
base nos dados dessa tabela observa-se que a Bacia do Rio Ibicuí apresenta a área mais 
abrangente em relação a suscetibilidade aos processos de arenização. Considerando a 
fragmentação em sub-áreas tem-se nessa bacia 52 sub-áreas sujeitas a esse processo. Estas 
perfazem um total de 673.366,57ha  de área vulnerável, ou seja, 19,21 % da área total da 
bacia. 
 
 
 

Área da Bacia 
(ha) Áreas suscetíveis por Bacia  

Área total suscetível 
por bacia (ha) 

% das áreas 
suscetítveis 
por área total 

da bacia 

3.504.112,83 52 673.366,57 19,21 

 
 

Tabela 2.  Áreas suscetíveis ao processo de arenização na Bacia do Rio Ibicuí 

 
 
Também a partir da analise visual foi possível delimitar áreas de cultivo de três culturas 
selecionadas: soja, silvicultura e arroz, para os anos de 2000 e 2007, com a finalidade de 
gerar uma série de dados históricos. Além de mapas de uso agrícola em escala regional, 
figura 3 e 4, foram produzidas tabelas para a melhor visualização dos resultados. 
 
 

 



 
 

Figura 3 – áreas de cultivo bacia hidrográfica do rio Ibicuí - 2000  
 



 
 

Figura 4 – áreas de cultivo bacia hidrográfica do rio Ibicui 2007 



 
 
A tabela 3  indica para o ano de 2000 um total de 42.027,89 ha de soja plantada no interior 
de 673.366,57 ha de áreas suscetíveis a arenização, correspondendo,  relativamente 6,24 % 
do conjunto da área.  
 
 

Área das manchas suscetíveis 
à arenização (ha) 

Área de cultivo de soja nas 
áreas suscetíveis (ha) 

% das áreas de cultivo de 
soja por área suscetítvel 

673.366,57 42.027,89 6,24 
 

Tabela 3 – Área de cultivo de soja nas áreas suscetíveis para o ano de 2000 

 
 
Para o mesmo ano tem-se 6.689,74 há de arroz e 5.027,59 há de silvicultura plantada, 
correspondendo respectivamente à 0,99 % e 0,74 % do total de áreas suscetíveis ao 
processo de arenização. Conforme mostra as tabelas 4 e 5. 
 
 

Área das manchas suscetíveis 
à arenização (ha) 

Área de cultivo de arroz nas 
áreas suscetíveis (ha) 

% das áreas de cultivo de 
arroz por área suscetível 

673.366,57 6.689,74 0,99 
 

Tabela 4 – Área de cultivo de arroz nas áreas suscetíveis para o ano de 2000 

 
 

Área das manchas suscetíveis 
à arenização (ha) 

Área de cultivo de silvicultura 
nas áreas suscetíveis (ha) 

% das áreas de cultivo de 
silvicultura por área 

suscetível 

673.366,57 5.027,59 0,74 
 

Tabela 5 – Área de cultivo de silvicultura nas áreas suscetíveis para o ano de 2000 

 
 
Sendo assim chegamos à tabela 6, onde a área total de cultivo das três culturas estudadas 
neste trabalho, no interior das áreas suscetíveis ao processo de arenização, chega aos 
53.745,22 há, perfazendo 7,98 % da área total das manchas suscetíveis. 
 
 

Área das manchas 
suscetítveis à arenização (ha) 

Área de cultivo das três 
culturas (ha) 

% das áreas de cultivo das 
três culturas por área 

suscetítvel 

673.366,57 53.745,22 7,98 
 

Tabela 6 – Área de cultivo total nas áreas suscetíveis para o ano de 2000 

 
 



Para o ano de 2007 verifica-se um aumento na quantidade de hectares cultivados para as 
culturas de arroz e soja, mas uma queda para a silvicultura. Conforme mostram as tabelas 7, 
8 e 9, a porcentagem de áreas de cultivo de soja em relação a área total das manchas 
suscetíveis à arenização sobe para 8,63 %, a de arroz para 1,5 % e a de silvicultura 
apresenta uma queda para os 0,54 %.  
 
 

Área das manchas suscetíveis 
à arenização (ha) 

Área de cultivo de soja nas 
áreas sucetívies (ha) 

% das áreas de cultivo de 
soja por área suscetível 

673.366,57 58.165,16 8,63 
 

Tabela 7 – Área de cultivo de soja nas áreas suscetíveis para o ano de 2007 

 
 

Área das manchas suscetíveis 
à arenização (ha) 

Área de cultivo de arroz nas 
áreas sucetívies (ha) 

% das áreas de cultivo de 
arroz por área suscetível 

673.366,57 10.119,17 1,5 
 

Tabela 8 – Área de cultivo de arroz nas áreas suscetíveis para o ano de 2007 

 
 

Área das manchas suscetíveis 
à arenização (ha) 

Área de cultivo de silvicultura 
nas áreas suscetíveis (ha) 

% das áreas de cultivo de 
silvicultura por área 

suscetível 

673.366,57 3.681,18 0,54 
 

Tabela 9 – Área de cultivo de silvicultura nas áreas suscetíveis para o ano de 2007 

 
 
Destacamos então o aumento de 18.220,29 há de áreas plantadas, elevando a porcentagem 
total de áreas de cultivo de soja, arroz e silvicultura de 7,98 % em 2000 para 10,98 % em 
2007, conforme mostra a tabela 10. 
 
 

Área das manchas suscetíveis 
à arenização (ha) 

Área de cultivo das três 
culturas (ha) 

% das áreas de cultivo das 
três culturas por área 

suscetível 

673.366,57 71.965,51 10,68 
 

Tabela 10 – Área de cultivo total nas áreas suscetíveis para o ano de 2007 

 
 
 
 
 
 

 



Discussão e Conclusões 
 
A análise visual das imagens Landsat TM, Figuras 5 e 6, evidencia, nessas áreas, 

uma ocorrência significativa de lavouras de soja em áreas indicadas como vulneráveis. A 
figura 4 apresenta recorte de imagem Landsat TM, onde aparecem em vermelho as 
manchas arenosas, em laranja as áreas de cultivo de soja, em roxo as áreas de silvicultura e 
em rosa as áreas de cultivo de arroz. Na figura 5 os polígonos em branco correspondem ao 
mapeamento das áreas suscetíveis à arenização e no seu interior, os polígonos com legenda 
em cor laranja correspondem ao cultivo de soja. 

 

        
 
   Figura 5. Imagem Landsat TM (2007).                                              Figura 6. Mapeamento das áreas suscetíveis à arenização. 

 
 

 
 Considerando que essa atividade agrícola, particularmente, nos anos 70/80 do 

século passado foi responsável pela intensificação desse processo, em municípios como São 
Francisco de Assis, Maçambará e Manuel Viana, pertencentes a Bacia do Rio Ibicuí, pode-
se afirmar que tal uso poderá intensificar a arenização nessas áreas conforme já ocorreu. 
Passados mais de 20 anos houveram mudanças no processo de plantio, sendo muitas áreas, 
mais recentemente, cultivadas através da técnica do plantio direto. Entretanto, considerando 
que os solos que caracterizam essas áreas, Neossolos Quartzarênicos Órticos (STRECK ET 
AL 2002), são solos pobres e de alta erosividade e que, a recomendação agronômica nesses 
casos é de cobertura permanente, tem-se nesse uso um provável parâmetro de ampliação na 
fragilidade dessas áreas. 



Estas áreas suscetíveis a arenização tem sido alvo, mais recentemente, de políticas 
de expansão da silvicultura. A evolução dessa proposição resulta na sua efetivação, a partir 
de 2006, com o apoio do governo de estado. Do ponto de vista sócio-econômico, com a 
introdução dessa monocultura, o objetivo é transformar a matriz econômica da campanha 
do estado, histórica e culturalmente  pastoril, em região de produção de madeira e celulose. 
Este projeto se estende pelo Uruguai e Argentina, portanto tem dimensão internacional. 
Objetiva constituir um pólo de produção de celulose em terras do Rio Grande do Sul, 
Uruguai e Argentina, implantar  fábricas de celuloses (as papeleiras tão discutidas e 
geradoras de conflito entre o  Uruguai e Argentina  recentemente) e promover o 
escoamento dessa produção através de vias navegáveis como a Laguna dos Patos. O destino 
é o mercado internacional.  

No caso específico desta atividade não há uma vinculação direta com a proteção do 
solo. Esta atividade visa inserção de áreas improdutivas, já que são consideradas 
degradadas, ao processo produtivo. Não se trata, portanto, de ação de revegetação e 
conservação do solo e/ou biodiversidade.  

Dividindo as áreas suscetíveis em duas porções: ao sul e ao norte do rio Ibicuí, se 
pode ter uma compreensão maior da evolução histórica das atividades agrícolas 
selecionadas (soja, arroz e silvicultura) e da maior região de plantio. De acordo com as 
tabelas 11 e 12 as culturas para o sul do rio Ibicuí no ano de 2000 chegam aos 24.459,08 há, 
correspondendo à 7,47 % da área total das manchas suscetíveis a arenização, os dados para 
a porção ao norte do Ibicuí chegam à 8,45 %. Importante destacar que o grande percentual 
das áreas de cultivo tanto para a porção sul quanto para a porção norte se faz pelas lavouras 
de soja, respectivamente 4,67 para o sul do Ibicuí e 7,67 para o norte. Observa-se  então a 
maior ocorrência de lavouras de soja na porção ao norte do Ibicuí, em contrapartida as 
culturas de arroz e silvicultura predominam na porção ao sul do rio. 

 
 

  Área de cultivo (há) % da área de cultivo por área suscetível 

Arroz 4.669,24 1,42 

Soja 15.320,04 4,67 

Silvicultura 4.469,80 1,36 

Somatório: 24.459,08 7,47 

 
Tabela 11 – Área de cultivo nas áreas suscetíveis ao sul do rio Ibicuí  para o ano de 2000 

 
 

  Área de cultivo (há) % da área de cultivo por área suscetível 

Arroz 2.146,99 0,62 

Soja 26.541,69 7,67 

Silvicultura 557,78 0,16 

Somatório: 29.246,46 8,45 

 
 Tabela 12– Área de cultivo nas áreas suscetíveis ao norte do rio Ibicuí  para o ano de 2000 

 
 Para o ano de 2007 observamos nas tabelas 13 e 14 o aumento de cultivo de soja e 
arroz tanto para a porção ao norte quanto para a porção ao sul do rio Ibicuí, uma redução 
para a silvicultura na porção ao sul e uma permanência em área,ao norte. A soja continua 



sendo a principal atividade agrícola, para toda a extensão das áreas suscetíveis a arenização, 
correspondendo a 58.165,16 há dos 71.965,51 hectares das culturas de soja, arroz e silvicultura 
presentes em 2007. 
 
 

  Área de cultivo (há) % da área de cultivo por área suscetível 

Arroz 7.769,69 2,37 

Soja 16.540,50 5,05 

Silvicultura 3.123,39 0,95 

Somatório: 27.433,58 8,38 

 
Tabela 13 – Área de cultivo nas áreas suscetíveis ao sul do rio Ibicuí  para o ano de 2007 

 

  
Área de cultivo 
(há) 

% da área de cultivo por área 
suscetível 

Arroz 2.349,48 0,67 

Soja 41.150,30 11,89 

Silvicultura 5.57,78 0,16 

Somatório: 44.057,56 12,73 

 
Tabela 14 – Área de cultivo nas áreas suscetíveis ao norte do rio Ibicuí  para o ano de 2007 

 
 Quantificando os areais, tabelas 16 e 18, e as manchas suscetíveis a arenização, 
tabelas 15 e 17 observa-se a  maior ocorrência de areais ao norte da bacia (833) enquanto 
que ao sul esta ocorrência é em numero  menor. Tem-se  450 manchas de  areais ao sul do 
Ibicuí. Vemos então que a região de maior ocorrência de areais e hectares de áreas 
suscetíveis à arenização é também onde mais se desenvolve a atividade agrícola. Embora 
existam mais manchas suscetíveis ao norte (32) do que ao sul (20), os percentuais em 
relação a área da bacia (9,34 % na porção ao sul do Ibicuí e 9,87 % ao norte) são similares, 
devido a maior extensão das manchas suscetíveis à arenização ao sul. 
 

Área da Bacia 
(ha) 

Áreas suscetíveis ao sul do 
Ibicuí 

Área total suscetível ao 
sul do Ibicuí (ha) 

% das áreas 
suscetíveis ao 
sul do Ibicuí 
por área total 

da bacia 

3.504.112,83 20 327.361,90 9,34 

 
Tabela 15. Quantificação dos areais ao sul do Rio Ibicuí 

 
 

Área da bacia 
(ha) Areais ao sul do Ibicuí 

Área total dos areais ao 
sul do Ibicuí (ha) 

% dos areais ao 
sul do Ibicuí 
por área total 

da bacia 

3.504.112,83 450 989,84 0,02 
 

Tabela 16.  Áreas suscetíveis ao processo de arenização ao sul do Rio Ibicuí 



Área da Bacia 
(ha) 

Áreas suscetíveis ao norte do 
Ibicuí 

Área total suscetível ao 
norte do Ibicuí (ha) 

% das áreas 
suscetíveis ao 
norte do Ibicuí 
por área total 

da bacia 

3.504.112,83 32 346.004,66 9,87 

 
Tabela 17. Quantificação dos areais ao norte do Rio Ibicuí 

 
 

Área da bacia 
(ha)  Areais ao norte do Ibicuí 

Área total dos areais ao 
norte do Ibicuí (ha) 

% dos areais ao 
norte do Ibicuí 
por área total 

da bacia 

3.504.112,83 833 1.962,86 0,05 

 
Tabela 18.  Áreas suscetíveis ao processo de arenização ao norte do Rio Ibicuí 

 
 

 Os resultados desta investigação revelam que no estado do Rio grande do Sul a 
Bacia do Ibicuí é aquela mais vulnerável aos processos de arenização, e mais precisamente 
a porção ao norte do rio Ibicuí. Ainda que em número de área de ocorrência de areais tenha-
se um valor reduzido, ou seja, estes perfazem 0,08 % do total da bacia hidrográfica, a área 
mapeada a partir de critérios de suscetibilidade indica que 19,21 %, desta bacia, são 
suscetíveis ao processo de arenização. Este valor é elevado e quando associado ao uso 
atual, pesquisa em andamento, indica a possibilidade de geração de novas manchas. A 
monocultura da soja foi indicada como a principal cultura, na década de 70 do século 
passado, causadora da intensificação do processo de arenização. Somente de 2000 para 
2007 se observou um aumento de 42.027,89 ha para 58.165,16 ha, ou seja, um aumento de 

16.137,27 ha. Nos últimos anos se observa um significativo retorno desta prática além da 
inserção da silvicultura para fins comerciais a despeito das recomendações agronômicas em 
relação aos solos dessas áreas, aumentando a possibilidade de vulnerabilidade aos 
processos erosivos. 
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