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RESUMO
Múltiplas técnicas no mapeamento digital de solos
A busca por elevados índices de produtividade agrícola, bem como a demanda constante
pelo uso da terra tem cada vez mais realçado a importância do conhecimento do solo e de suas
propriedades, o que se dá, principalmente, através dos levantamentos de solo. No entanto, a
obtenção destas informações não é direta, sendo dispendiosa, morosa e pouco atrativa, refletindose na carência de profissionais especializados e, conseqüentemente, na ausência de levantamentos
de solos em níveis detalhados. A continuidade na execução de levantamentos, em quaisquer
níveis, depende principalmente do emprego de novas técnicas, sobretudo das técnicas de
mapeamento digital. Essencialmente por este recurso oferecer agilidade e acuracidade,
despertando também o interesse de novos pesquisadores. Inúmeros estudos em levantamentos de
solos têm abordado e indicado o uso de dados geoespaciais (modelo digital de elevação,
geomorfologia, entre outros) e produtos de sensoriamento remoto espectral (espectrorradiometria
aos níveis de laboratório, campo e/ou orbital), porém não há trabalhos unindo estas técnicas de
forma concisa, apurada e científica. Neste contexto, este trabalho visa, fundamentalmente,
determinar um método que identifique e espacialize classes de solos utilizando múltiplas
ferramentas, como o sensoriamento remoto (dados espectrais ao nível laboratorial e orbital),
aspectos da paisagem (modelo digital de elevação, declividade, curvatura, rede de drenagem, e
outros) e sistemas de informações geográficas (manipulação e cruzamento de informações),
obtendo, como produto final, um mapa digital de solos.
Palavras-chave: Classificação do solo; Mapeamento do solo; Sensoriamento remoto; Sistema de
informação geográfica; Solos
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ABSTRACT
Multiple techniques in the digital soil mapping
The search for high levels of agricultural productivity and the constant demand for the use
of land has emphasized the importance of knowledge of soil and its properties, mainly through of
the soil mapping. However obtaining this information is not direct, beyond costly, slowly and not
very attractive, reflecting on the lack of skilled professionals and in the absence of mappings at
levels detailed. The continuity in the implementation of surveys on any level depends mainly on
the use of new techniques, especially the digital techniques. Essentially this feature by offering
speed and accuracy, also arousing the interest of new researchers. Studies on surveys of land have
addressed and indicated the use of geospatial data (digital elevation model, geomorphology,
among others) and products of spectral remote sensing (spectroradiometry at the laboratory, field
and/or orbital levels), but there is no works uniting these techniques in a concise, accurate and
scientific away. In this context, this work is aimed, primarily, determine a method that identifies
and spatializing classes of soil using multiple tools, such as remote sensing (spectral data at
laboratory and orbital), aspects of the landscape (digital model of elevation, slope, curvature,
network of drainage, and others) and geographic information systems (crossing and manipulation
of information), obtaining, as the final product, a digital soil map.
Keywords: Soil classification; Soil mapping; Remote sensing; Geographic information system;
Soils
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