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Resumo:

Na região da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, espalha-se sobre os campos rurais machas de areia. O 
processo que dá origem à formação dessas machas é denominado de arenização, sendo esse, um 
fenômeno antigo motivado principalmente pela erosão eólica, mas intensificado pela adoção de práticas 
de uso e manejo do solo inadequado. Esse tipo de fenômeno apresenta locais severamente degradados, 
comprometendo a atividade agrícola e alguma edificação futura no local. O objetivo principal do 
trabalho é fazer um estudo de correlação granulométrica entre os solos eólicos da Fronteira Oeste do Rio 
Grande do Sul com os solos oriundos de outras localidades. Para isso, foram coletadas amostras de solos 
de três locais distintos inseridos na região da fronteira oeste do rio grande do sul. Seguidamente foram 
executados ensaios de granulometria. Além disso, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre solos 
eólicos oriundos de outras localidades. A partir dos resultados foi possível confeccionar as curvas de 
granulometria para todos os solos estudados. Dessa forma, foi possível constatar que os solos eólicos da 
região da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, têm partículas de granulometria uniforme e textura de 
areia média, similar aos solos eólicos dos países de Omã e Arábia Saudita.
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1. INTRODUÇÃO  

Na região da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, espalha-se sobre os 
campos rurais machas de areia. O processo que dá origem à formação dessas 
machas é denominado de arenização, sendo esse, um fenômeno antigo motivado 
principalmente pela erosão eólica, mas intensificado pela adoção de práticas de uso 
e manejo do solo inadequado. Esse tipo de fenômeno apresenta locais severamente 
degradados, comprometendo a atividade agrícola e alguma edificação futura no 
local. 

Os efeitos da erosão eólica são proporcionais à velocidade dos ventos e a 
redução da cobertura vegetal e/ou precipitações, acentuando-se quando ocorrem 
HP� VRORV� GH� RULJHP� DUHQtWLFD� �62872�� ������� 3DUD� $E¶6DEHU� �������� D� DomR� GRV�
ventos é mais complexa porque se alternam ventos gerais sul-norte, muito fortes no 
inverno gaúcho. Esses ventos ganham forças erosivas, principalmente em 
determinados locais da paisagem, como cabeceiras de drenagem, vertentes e 
extensos interfluvios planos da região.  

A erosão eólica é a causadora dos solos eólicos, sendo os seus principais 
exemplos as dunas e os solos Loéssicos. No mundo a ocorrência de dunas pode ser 
observada em diversos lugares, como: Wahiba (Omã), Baiji (Iraque), Arábia Saudita 
e Rio Grande (Brasil). 

Na região sudoeste do Rio Grande do Sul três locais de areais provocados 
por erosão eólica podem ser citados: Areal do São João, no município de Alegrete 
localizado próximo ao Arroio São João, No município de Manoel Viana, na margem 
esquerda da ERS-377 em direção a São Francisco de Assis e no município de 
Alegrete, na Localidade do Durasnal, na Bacia do Arroio Lajeado Grande. Os solos 
dos três locais supracitados foram estudados neste trabalho. Dessa forma, o objetivo 
principal do trabalho é fazer um estudo de correlação granulométrica entre os solos 
eólicos da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul com os solos oriundos de outras 
localidades. 
  
2. METODOLOGIA  

Para a realização do trabalho inicialmente foram pesquisados na Região da 
Fronteira Oeste, locais de ocorrência de areais de origem eólicos. Seguidamente 
foram selecionados três locais onde se realizou a coleta dos solos, conforme a 
norma ABNT NBR 9604:2016. Os locais referentes às coletas do solo são: Areal do 
São João, Durasnal e Manoel Viana. A Figura 1 mostra a distribuição dos locais 
estudados com respeito à Cidade de Alegrete/RS e Manoel Viana. 



 

 

Figura 1. Pontos de Arenização na Região Sudoeste do Rio Grande do Sul. 

Com os solos já coletados, foi possível iniciar a etapa de realização dos 
ensaios de caracterização destes solos, no entanto, neste trabalho será focado 
somente nos resultados dos ensaios de análise granulométrica do solo. Os ensaios 
foram realizados conforme a norma ABNT NBR 6457:2016 de preparação para 
ensaios de compactação e ensaios de caracterização e ABNT NBR 7181:2016 de 
análise granulométrica. 

No seguimento do trabalho, foi realizada a pesquisa bibliográfica sobre solos 
eólicos oriundos de outras localidades, isso com o intuito de conhecer a 
granulométria de solos eólicos representativos. Dessa forma, foram obtidos quatro 
artigos referentes à estabilização de solos eólicos granulares e que continham 
curvas granulométricas. Os trabalhos pesquisados correspondem Al-Aghbari et al. 
(2009), Al-taie et al. (2013), AlKarnic et al. (2012), Ruver et al. (2013)  

Com os artigos escolhidos foram feitas as plotagens das curvas 
granulométricas dos solos referentes no programa Microsoft Excel para a 
comparação entre estes.  

E com as curvas prontas possibilitou-se o conhecimento do coeficiente de não 
uniformidade (Cu) e o coeficiente de curvatura (Cc), sendo que o primeiro indica a 
falta de uniformidade, pois seu valor diminui ao ser mais uniforme. O Cc demonstra 
uma aproximação das medidas da forma e da simetria da curva granulométrica 
como possibilidade de dizer se estas curvas são uniformes ou desuniformes e bem 
graduadas ou mal graduadas.  

Os coeficientes Cu e Cc são encontrados por meio de cálculos utilizando as 
propriedades das curvas granulométricas. Estas propriedades são: o diâmetro 
efetivo (D10) e os diâmetros correspondentes a 60% e 30% (D60 e D30). 

O coeficiente de não uniformidade é encontrado utilizando a formula abaixo:  
Cu = D60/D10 
Já o coeficiente de curvatura é encontrado utilizando a formula abaixo:  
Cc = (D30)

2 / (D60 X D10) 
 



 

3. RESULTADOS e DISCUSSÃO  

Na Figura 2, mostra-se o comportamento das curvas de granulometria dos 
solos estudados da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, comparados ao 
comportamento dos solos oriundos de outras regiões. 

 

Figura 2. Gráfico da Comparação das Curvas Granulométricas dos Solos Estudados. 
 

Na Tabela 1 e Tabela 2 são apresentados os coeficientes de não 
uniformidade e de curvatura, obtidos para cada curva de granulometria dos solos. 

Tabela 1. Coeficientes de Não Uniformidade (Cu) e Coeficiente de Curvatura (Cc) 
dos solos Pesquisados. 

Locais  Cu Cc 

Rio Grande 1,45 1,11 

Arábia Saudita 4,60 3,14 

Omã 1,19 0,55 

Iraque 1,89 1,28 

 

Tabela 2. Coeficientes de Não Uniformidade (Cu) e Coeficiente de Curvatura (Cc) dos solos 
de Zona de Arenização. 

Locais  Cu Cc 

Durasnal 3,00 1,33 

Areal São João 2,00 0,89 

Manoel Viana 2,33 1,19 

 
Com a Figura 2, tem-se a possibilidade de observar que as curvas 

granulométricas dos solos do Areal do São João, do Durasnal e de Manoel Viana 
encontram-se mais próximas dos solos eólicos de Omã e Arábia Saudita, 
apresentado, baseado na classificação ABNT, textura de areia média. Já os solos 



 

eólicos do Iraque e do Rio Grande/RS apresentam textura mais fina se comparados 
aos solos eólicos da região da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. 

Com base nos dados disponibilizados nas Tabelas 1 e 2, pode-se comentar 
que os solos estudados nesta pesquisa (Durasnal, Areal São João, Manoel Viana) 
apresentam Cu < 5, o que caracteriza os solos de origem eólicos. Similarmente, os 
solos eólicos das outras regiões (Rio Grande, Arábia Saudita, Omã e Iraque) 
também apresentam comportamento uniforme. Quanto aos resultados do Cc, quase 
todos os solos citados nas Tabelas 1 e 2, não apresentaram resultados compatíveis 
com a granulometria uniforme dos solos, sendo definidos como descontinua (Cc <1) 
e bem graduada (1<Cc<3); só o solo da Arábia saudita apresentou relação entre 
seus valores de Cu e Cc, sendo definido, respectivamente, como uniforme e mal 
graduado. 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com base nas informações das curvas de granulometria, foi possível 
constatar que os solos eólicos da região da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul 
têm partículas de granulometria uniforme e textura de areia média. 

A partir da análise comparativa, verificou-se que os solos estuados nesta 
pesquisa (Durasnal, Areal São João, Manoel Viana) apresentam textura similar aos 
solos eólicos dos países de Omã e Arábia Saudita. 
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