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Introdução

Os levantamentos pedológicos fundamentam-se no paradigma do modelo 
solo-paisagem (HUdSON, 1992), possível de estabelecer devido à associação 
entre os fatores formadores do solo, descritos por dokuchaev (JENNy, 
1941), e os fatores formadores da paisagem. Nos mapeamentos pedológicos 
convencionais, o paradigma permite que o conhecimento do volume de solo 
abaixo de uma pequena porção da superfície, que pode ser adquirido pela 
caracterização de um ou mais perfis de solo, possibilite delinear corpos de solos 
muito mais extensos. Esses são os polígonos das unidades de mapeamento, da 
ordem de 1.000 a 1.000.000 vezes maior que a área observada, a depender do 
nível de detalhe cartográfico e taxonômico objeto do trabalho (iBGE, 2007).

No mapeamento pedológico convencional, o modelo solo-paisagem 
depende do conhecimento tácito do pedólogo, adquirido pela experiência, não 
relatado ou descrito explicitamente em publicações ou outros documentos 
(Bui, 2004). A interpretação desse modelo, que tem, em geral, muitas 
peculiaridades locais e regionais, é transferida pelo pedólogo para cartas 
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topográficas, fotos aéreas ou outras imagens de sensoriamento remoto, 
que delineia os polígonos que representam as unidades de mapeamento 
de solo. Essa abordagem, tradicionalmente utilizada nos levantamentos 
pedológicos, além de depender de conhecimento tácito e, portanto, subjetivo, 
estabelece limites abruptos entre unidades de mapeamento pedológico e 
mostra homogeneidade dentro destas, pressupostos nem sempre verdadeiros 
(MENdONÇA-SANTOS; SANTOS, 2003).

Os mapeamentos digitais de solo são definidos como

a criação de sistemas de informação espacial de solos por meio de modelos 
numéricos, visando inferir as variações espaciais de classes e propriedades 
do solo, a partir de observações, conhecimento prévio e dados de variáveis 
ambientais correlacionadas (LAGACHEriE; MCBrATNEy, 2007).

Entre as várias modalidades de mapeamento digital de solos, aquelas 
preocupadas com o mapeamento digital de classes de solos (ou Mapeamento 
Pedológico digital - MPd) também se fundamentam no paradigma do modelo 
solo-paisagem. Nesses casos, em vez de conhecimento tácito, o conhecimento 
pode ser estruturado por meio de análise lógica e quantitativa por “aprendizagem 
de máquina” de atributos da paisagem com poder de predizer classes de solo 
(BUi, 2004; BUrrOUGH, 1993).

Como modalidade de mapeamento ainda com carência de definir 
metodologias associadas a níveis de precisão e exatidão dos mapas e 
a equivalência de seus resultados aos dos mapeamentos por métodos 
convencionais, os Mapeamentos Pedológicos digitais (MPd) necessitam ser 
avaliados em diferentes condições.

Solos frágeis são solos com elevado potencial de degradação. Sob 
o ponto de vista agrícola, solos com muito elevados teores de areia são 
considerados frágeis (ALBUQUErQUE et al., 2011). Sua fragilidade decorre, 
principalmente, de baixa capacidade de formar agregados estáveis, baixa 
capacidade de retenção de água, baixa estabilidade da matéria orgânica do solo 
e baixa capacidade de troca de cátions (CTC), fatores que podem ser agravados 
pelo manejo agrícola inadequado. Caracterizando atributos e horizontes 
diagnósticos do solo e, assim, classificando os solos, os levantamentos 
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pedológicos podem identificar solos frágeis e conter informações para 
interpretação do potencial de modificação destes pelo manejo.

Vários fatores contribuem para a melhor caracterização da distribuição 
dos solos com fragilidade por elevados teores de areia. A ocorrência desses 
solos está relacionada a materiais de origem com essas características, como 
os quartzoarenitos, de modo que a existência de mapas geológicos que 
mostrem a distribuição desses materiais de origem contribui para conhecer 
sua espacialização. Contudo, mesmo com algum conhecimento da distribuição 
espacial dos materiais de origem, variações faciológicas nesses materiais, 
baixa disponibilidade de mapas geológicos em escalas grandes e processos 
pedogenéticos in situ, que aumentam a complexidade da distribuição dos solos, 
tornam necessária a execução de levantamentos pedológicos para detalhar, com 
maior precisão e exatidão, a distribuição dos solos com fragilidade textural.

Objetivos

Os objetivos deste trabalho foram: (i) realizar o mapeamento pedológico 
convencional e digital de uma microbacia hidrográfica; e (ii) conhecer o 
potencial de metodologia de mapeamento pedológico digital de solos com 
fragilidade textural.

Área de estudo

A bacia do Córrego águas da Lúcia localiza-se em Botucatu, SP, tem 
1894 ha e é delimitada pelas coordenadas UTM 771.253-776.535 m E e 
7.473.291-7.479.874 m N, zona 22 S. O clima da região é do tipo Cwa na 
classificação de Köeppen, tropical de altitude com chuvas no verão e seco 
no inverno. A temperatura média nos meses mais quentes é superior a 22 °C 
e a precipitação média anual é 1358 mm (CEPAGri, 2015). A região está 
situada na província geomorfológica depressão Periférica Paulista, em relevo 
de colinas médias, com interflúvios de 1 a 4 km2, topos aplainados, vertentes 
com perfis convexos a retilíneos, drenagem de média a baixa densidade, com 
padrão subretangular e planícies aluviais interiores restritas (iNSTiTUTO dE 
PESQUiSAS TECNOLÓGiCAS, 1981b). A geologia local é constituída por 
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arenitos de origem flúvio-deltaica, finos a médios, com matriz síltico-argilosa 
e estratificação cruzada ou plano-paralela da formação Piramboia, Grupo São 
Bento (iNSTiTUTO dE PESQUiSAS TECNOLÓGiCAS, 1981a).

No mapa pedológico do Estado de São Paulo (OLiVEirA et al., 1999), em 
escala 1:500.000, foram identificados, na área da bacia, Latossolos Vermelho-
Amarelos distróficos de textura média, Argissolos Vermelho-Amarelos 
distróficos de textura arenosa/média e média e Neossolos Quartzarênicos 
Órticos. No uso da terra da bacia predominam cana-de-açúcar e floresta plantada 
de eucalipto nos topos e médias vertentes, e mata nativa no entorno das linhas 
de drenagem, com alguns fragmentos desta também em vertentes a montante; 
pequenas áreas com citros e pastagem ainda ocorrem.

Metodologia

A partir das curvas de nível da área da microbacia, equidistantes em 
5 metros, foi elaborado um Modelo digital de Elevação (MdE), com resolução 
espacial de 30 metros, no programa ArcGiS 10 (ENVirONMENTAL 
SySTEMS rESEArCH iNSTiTUTE, 2010). A resolução de 30 m, relati-
vamente baixa, foi adotada para aumentar a razão células classificadas/
células não classificadas em relação à variável classe de solo no mapeamento 
digital. desse MdE foram derivadas as variáveis geomorfométricas altitude, 
declividade, orientação das vertentes, curvatura em planta, curvatura em perfil, 
distância diagonal e índice topográfico de umidade (WiLSON; GALLANT, 
2000), todas no formato raster. A geologia, tida como homogênea para toda a 
área de estudo, foi desconsiderada como variável preditiva das classes de solo.

 As variáveis geomorfométricas foram organizadas em uma planilha 
de dados que, na resolução adotada, totalizaram 20.772 linhas, cada 
linha representando um pixel. A planilha foi inserida no programa de 
amostragem aleatório-estratificada por hipercubo latino – cLHS (MiNASNy; 
MCBrATNEy, 2006) como condicionante à seleção de 75 pontos para 
amostragem de solo no campo, usados no MPd para treinamento dos modelos. 
Além destes, foram aleatorizados, de forma independente, outros 25 pontos 
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amostrais, usados no MPd para validação dos mapas. Todos os 100 pontos 
foram utilizados no mapeamento pedológico convencional da microbacia. 

Em cada ponto amostral foi aberta uma minitrincheira de 0,7 x 0,7 x 0,7 m, 
onde o solo foi caracterizado morfologicamente (SANTOS et al., 2013b) 
e amostras de 0-20 cm e de 60-80 cm foram coletadas para caracterização 
granulométrica e química em laboratório (CLAESSEN, 1997). Em cada 
ponto amostral, o solo foi sondado com trado até 2 m de profundidade, ou 
até material coeso, para caracterização morfológica em maior profundidade. 
Essa metodologia de campo foi aplicada a 63 dos 75 pontos aleatorizados 
no primeiro conjunto. Foram selecionados 12 pontos desse conjunto, 
representativos dos principais solos da bacia, para caracterização morfológica 
completa em trincheiras de 2 m de profundidade e coleta de amostras para 
análises em laboratório. Os solos da bacia foram classificados de acordo com 
o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS) no nível de família 
(5º nível categórico), incluindo os dados de grupamento textural, tipo de horizonte 
A, saturação por bases e classes de reação do solo (SANTOS et al., 2013a).

Para o mapeamento convencional de solos, as observações de solo 
classificado foram plotadas em fotografias aéreas ortorretificadas de 
escala 1:15.000, onde foram traçados os delineamentos das unidades de 
mapeamento pedológico.

Para o mapeamento pedológico digital, os 75 locais de amostragem 
aleatorizados no primeiro conjunto, foram utilizados para o treinamento dos 
algoritmos de mineração de dados para a predição de classes de solo. Os demais 
25 pontos aleatorizados de forma independente no cLHS foram utilizados para 
validar o mapa pedológico obtido pela metodologia digital. 

das 75 observações disponíveis inicialmente para treinamento dos 
modelos preditivos, foram utilizadas apenas 62. As classes de solo no 5º nível 
categórico com apenas uma observação foram consideradas inclusões de solo e 
excluídas do conjunto de treinamento. Exceção se deu com os Gleissolos, cuja 
observação foi mantida por representar um ambiente distinto e representativo na 
paisagem de estudo, a planície aluvial. Assim, dos 20.772 pixels, 62 possuíam 
classe de solo identificada e 20.710 não possuíam solo classificado, proporção 
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pequena (0,3%) de exemplos classificados para o total da base de dados de 
relevo (CATEN et al., 2013).

Expandiu-se o conjunto de treino pela combinação das variáveis preditivas 
de relevo, como a seguir: para cada exemplo y de solo não classificado, com 
exatamente a mesma combinação de variáveis preditivas (relevo) de um 
exemplo X com solo classificado, identificou-se y com a mesma classe de solo 
de X. dessa maneira, o conjunto de treino de 62 exemplos foi expandido para 
2.455 (12% da base de dados).

O treinamento dos modelos de mapeamento foi realizado no programa 
Waikato Environment for Knowledge Analysis – WEKA (WiTTEN; FrANK, 
2005). Foram testados três algoritmos classificadores, baseados no aprendizado 
de máquina, sendo: (i) J48, uma implementação para a técnica de árvores 
de decisão (HALL et al., 2009); (ii) Multi-Layer Perceptron (MLP), que 
emprega redes neurais (KANELLOPOULUS; WiLKiNSON, 1997); e (iii) 
Random Forest, uma extensão da técnica de árvores de decisão que combina 
a predição de diversas árvores (BrEiMAN, 2001). Para cada algoritmo foram 
aplicados procedimentos de pré-processamento com técnicas de discretização, 
balanceamento de classes e seleção de variáveis/atributos. 

A exatidão dos mapas preditos foi avaliada pela acurácia global e pelo índice 
kappa (LANdiS; KOCH, 1977). Todas as determinações de exatidão foram 
calculadas a partir de matrizes de erro, nas quais os 25 pontos independentes de 
validação classificados em campo (verdade de campo) foram confrontados com 
a classe predita pelos algoritmos.
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Mapa pedológico convencional

Na microbacia mapeada predominam solos com baixo teor de argila, que 
se enquadram nos grupamentos de textura arenosa e média, de baixa fertilidade 
natural, classificados como distróficos e com pequeno acúmulo de carbono em 
superfície (A fraco). Pela observação do mapa pedológico (Figura 1) e de sua 
legenda (Tabela 1), infere-se relativa homogeneidade nos solos da bacia do 
Córrego águas da Lúcia, representada pelo predomínio de solos arenosos ou de 
textura média arenosa (teor de argila < 20%).

 Cerca de 70% da área mapeada é composta por unidades de mapeamento em 
que predominam Neossolos Quartzarênicos Órticos e 23% em que predominam 
Argissolos (Vermelho-Amarelos, Vermelhos e Amarelos) distróficos, de 
textura arenosa/média. No restante da área prevalecem Neossolos Regolíticos 
e Litólicos, Cambissolos e Gleissolos, predominantemente distróficos e de 
textura arenosa e média arenosa (Tabela 1). 

A bacia hidrográfica, assim constituída por solos com elevada fragilidade 
textural, apresenta evidências de degradação moderada, como voçorocamento, 
perda parcial de horizonte A e assoreamento de planícies fluviais, minimizada, 
em parte, pela manutenção da vegetação nativa nas posições mais suscetíveis de 
baixa e média vertente, com solos de elevado gradiente textural (Argissolos) ou 
rasos e pouco profundos (Neossolos e Cambissolos). Os atributos diagnósticos 
diferenciais para as classes de solo e unidades de mapeamento identificadas na 
área até nível de subgrupo (4º nível categórico) foram: grupamento textural, 
gradiente textural, profundidade de solo, cor de horizonte diagnóstico, 
espessura de horizontes A+E, e minerais primários alteráveis. No 5º nível 
categórico (família), foram atributos diferenciais: saturação por bases e 
saturação por alumínio.

MAPEAMENTO CONVENCiONAL E diGiTAL dE CLASSES dE SOLOS dESENVOLVidOS 
dE ArENiTOS EM MiCrOBACiA HidrOGráFiCA EM BOTUCATU, SP
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Figura 1. Mapa pedológico convencional da microbacia do Córrego águas da 
Lúcia. As unidades de mapeamento estão descritas na Tabela 1.
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Tabela 1. Unidades de mapeamento pedológico convencional.

Símbolo
(% área) Legenda descritiva

RQo1
(57,8)

Complexo de NEOSSOLOS QUArTZArêNiCOS Órticos típicos 
– LATOSSOLOS VErMELHOS E VErMELHO-AMArELOS 
distróficos típicos, A fraco, textura média, hiperdistróficos, não álicos e 
álicos, fortemente ácidos.

PVd
(13,3)

Associação de ArGiSSOLOS VErMELHOS e VErMELHO-
AMArELOS distróficos arênicos abrúpticos e abrúpticos, A fraco, 
textura arenosa/média, mesodistróficos e hiperdistróficos, não álicos, 
fortemente ácidos.

RQo2
(11,4)

Complexo de NEOSSOLOS QUArTZArêNiCOS Órticos típicos, 
textura arenosa – LATOSSOLOS VErMELHO-AMArELOS 
e VErMELHOS distróficos típicos, textura média, A fraco, 
mesodistróficos e mesoeutróficos, não álicos, fortemente ácidos.

PAd
(9,9)

Associação de ArGiSSOLOS AMArELOS e VErMELHOS 
distróficos abrúpticos e arênicos abrúpticos, A fraco, textura arenosa/
média, álicos, fortemente ácidos.

RRd
(4,2)

Complexo de NEOSSOLOS rEGOLíTiCOS distróficos típicos e 
lépticos, textura arenosa – CAMBiSSOLOS HáPLiCOS Tb distróficos 
lépticos, textura média – NEOSSOLOS LiTÓLiCOS distróficos típicos, 
textura arenosa, A moderado e fraco, mesodistróficos e hiperdistróficos, 
não alicos e álicos, fortemente ácidos.

GXbd
(3,4)

Complexo de GLEiSSOLOS HáPLiCOS e MELâNiCOS Tb 
distróficos típicos, A moderado e proeminente, textura arenosa e média.

Apesar da homogeneidade dos solos, inferida pelos atributos grupamento 
textural e saturação por bases, observa-se variabilidade. As duas unidades 
de mapeamento de Neossolos Quartzarênicos (RQo1 e RQo2) ocorrem em 
relevo mais suavizado (plano ou suave ondulado) em associação complexa 
com Latossolos de textura média arenosa. Nessas unidades de mapeamento, 
os teores de argila do horizonte subsuperficial (C ou B) variaram de 60 g/kg 
a 180 g/kg. Embora haja predomínio de textura arenosa, as análises e 
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observações de campo dos pontos amostrais mostraram que a textura média 
em camadas mais profundas dos perfis está distribuída de forma aparentemente 
aleatória por toda a área das unidades de mapeamento de Neossolos 
Quartzarênicos. Assim, essas unidades foram definidas como complexos 
de Neossolos Quartzarênicos e Latossolos de textura média por não ter sido 
encontrado padrão de distribuição que permitisse separá-las em unidades de 
mapeamento distintas. 

A variação e a amplitude encontradas na distribuição de tamanho da terra 
fina do solo (frações < 2 mm) podem ser esperadas em solos desenvolvidos de 
arenitos que, além de eventual influência da estratificação original do material 
geológico (iNSTiTUTO dE PESQUiSAS TECNOLÓGiCAS, 1981a), têm 
atuação de processos pedogenéticos como argiluviação, ferrólise e elutriação 
(BrEEMEN; BUUrMAN, 2002; CASTrO, 1989), condicionados, em parte, 
a processos catenários relativos às feições do relevo, mas com movimentação 
de água facilitada pela elevada macroporosidade inerente a solos arenosos e 
friáveis. Os Latossolos de textura média arenosa mapeados, com teores de argila 
inferiores a 20%, apresentam baixa coesão e, por isso, são bastante erodíveis, têm 
pequena retenção de água e alta permeabilidade, o que é agravado pela presença 
comum de volumes arenosos no horizonte A. Os Neossolos Quartzarênicos, 
por serem muito arenosos, apresentam sérias limitações pela sua elevada 
erodibilidade e muito baixa capacidade de água disponível para as plantas, além 
do muito pequeno potencial de reserva de nutrientes. A suscetibilidade erosiva 
dos solos das unidades rQo1 e rQo2 fica atenuada nas posições de topo, com 
relevo mais suavizado.

Os Argissolos mapeados das unidades PVd e PAd formam manchas 
contínuas e distintas, homogêneas em nível de ordem, não apresentando 
associações com outras ordens de solo. Esses solos são típicos da média a baixa 
vertente, o que também inclui posições de sopé ou de relevo mais dissecado 
e em maiores declividades (relevo ondulado e forte ondulado), situações que 
favorecem formação de B textural (MONiZ; BUOL, 1982). Estas duas unidades 
de mapeamento se diferenciam pela cor predominante do horizonte B textural 
e pelo dissecamento do relevo, maior na unidade PVd. A cor e a presença ou 
não do caráter arênico foram responsáveis pela distinção dos dois subgrupos 
de Argissolos ocorrendo em associação nas duas unidades de mapeamento. 
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O horizonte B com acúmulo de argila pode armazenar mais água, o que 
representa uma reserva para as plantas em períodos secos, mais importante 
nos Argissolos não arênicos, em cuja a espessura do horizonte A+E arenoso é 
superior a 50 cm (SANTOS et al., 2013a).

As unidades de mapeamento RRd e GXbd têm sua ocorrência associada 
a posições bem distintas na paisagem. A unidade rrd é exclusiva do 
relevo forte ondulado típico da baixa vertente dos trechos de curso médio e 
inferior da bacia do Córrego águas da Lúcia, posições dissecadas à jusante 
dos Argissolos da unidade PVd. Sua ocorrência está relacionada às áreas 
de maior rejuvenescimento da paisagem promovida pela erosão natural. O 
atributo espessura do solum foi usado na distinção desses solos e, de maneira 
geral, aumenta dos Neossolos Litólicos para os regolíticos e destes para os 
Cambissolos. Essas classes de solo ocorrem em associação complexa na área 
mapeada, descrita como complexo de Neossolos Regolíticos, Cambissolos e 
Neossolos Litólicos. A pequena profundidade total e efetiva dos solos dessa 
unidade restringe o desenvolvimento de plantas e favorece a ocorrência de 
enxurradas e erosão.

Como os atributos diferenciais dos Gleissolos se relacionam à saturação 
do solo com água, esses solos estão distribuídos na bacia hidrográfica quase 
que exclusivamente no leito do curso principal do Córrego águas da Lúcia, 
bastante encaixado e, portanto, com nítida distinção das demais unidades de 
solo adjacentes a montante, mais bem drenadas. Os padrões de distribuição 
dos Gleissolos Melânicos (horizonte superficial com maior acúmulo de 
matéria orgânica) e Háplicos (horizonte A moderado) na paisagem não foram 
identificados, descrevendo-se, assim, um complexo dessas duas subordens 
de Gleissolos. Os Gleissolos mapeados têm como limitação a baixa reserva 
de nutrientes para as plantas e o risco de inundação. As condições de 
relevo plano de agradação denotam baixa suscetibilidade erosiva e elevada 
disponibilidade de água.

Quimicamente, os solos de toda a área mapeada têm baixa a média 
saturação por bases e forte acidez. Os atributos químicos saturação por 
bases e saturação por alumínio em nível de família variaram em toda a área 
de mapeamento, mas só foram determinantes para distinção da unidade de 
mapeamento RQo2, de Neossolos Quartzarênicos com menor saturação por 
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alumínio e moderada saturação por bases – caráter diferencial mesodistrófico 
e mesoeutrófico (Tabela 1). No restante da área, não foi encontrado padrão de 
distribuição dos atributos químicos para separação de unidades de mapeamento.

Mapas pedológicos digitais

Quantidade e representatividade das instâncias de treinamento 
(observações de solo) dos modelos empíricos de mapeamento digital são 
essenciais para a sua confiabilidade (TESKE et al., 2015). Como neste trabalho 
o treinamento dos modelos foi feito com observações de solo na própria área 
de estudo, inicialmente havia poucas instâncias para treinamento, tendo sido 
necessário expandir o conjunto de treinamento de 62 para 2455, com base na 
similaridade de variáveis do relevo entre pontos observados e não observados no 
campo, conforme descrito na metodologia. Após essa etapa, ainda se verificou 
considerável desproporção do número de observações por classe de solo no 
conjunto de treino expandido (Tabela 2). 

Para aumentar a proporção de observações de treinamento nas classes 
minoritárias (ocorrência menos frequente na microbacia), foram testados três 
níveis de balanceamento de classes (0; 0,5; e 1). Com o nível de balanceamento 
0,5 (distribuição dos dados com subamostragem das classes com maior número 
de observações), obteve-se maior acurácia de modelos nos três algoritmos, 
sendo este usado para a geração dos mapas. Também foram avaliadas as sete 
variáveis do relevo extraídas do Modelo digital de Elevação (MdE): altitude, 
declividade, orientação das vertentes, curvatura em planta, curvatura em perfil, 
distância diagonal e índice topográfico de umidade. Como o uso de todas as 
sete variáveis produziu o modelo com maior acurácia nos três classificadores, 
as sete foram utilizadas para os três mapas.

A classificação dos solos no 5º nível (família), como utilizada para o 
mapeamento convencional, gerou grande número de classes dos solos do 
conjunto de treinamento com pequeno número de observações (uma a três 
observações). Como isso diminuiria a acurácia dos modelos (CATEN et al., 2013) 
e promoveria grande fragmentação de unidades de mapeamento, dificultando 
sua leitura, optou-se por utilizar o nível de subgrupo de solo (4º nível) 
mais grupamento textural para mapeamento digital. Os mapas pedológicos 
digitais da microbacia apresentaram um máximo de 12 classes de solo em nível 
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de subgrupo mais grupamento textural, identificadas nas 62 observações de 
campo usadas para treinamento dos modelos de mapeamento. Essas classes de 
solo deram origem às unidades de mapeamento do mapa digital. Esse número 
de unidades de mapeamento é superior às quatro unidades de mapeamento 
no mapa convencional (Tabela 1). O mapa convencional trabalha com mais 
observações, mas apresenta polígonos individualizados que englobam solos 
dissimilares (componentes secundários na legenda ou inclusões das unidades 
de mapeamento) que não são individualizados nos mapas. Nos mapas digitais, 
as ocorrências preditas de solos dissimilares são representadas por pixels, cuja 
informação é mostrada graficamente e pode ser recuperada nas bases de dados.

Tabela 2. Conjunto de treinamento para os algoritmos após expansão da base 
de dados.

Símbolo Classe de solo Observações 
de solo %

GXbdt
aren

Gleissolo Háplico Tb distrófico 
típico, arenosa 2 0,1

LVAdt
med

Latossolo Vermelho-Amarelo 
distrófico típico, média 97 4,0

LVdt
med

Latossolo Vermelho distrófico típico, 
média 449 18,3

PAdabrup 
aren/med

Argissolo Amarelo distrófico 
abrúptico, arenosa/média 9 0,4

PVAdabrup 
aren/med

Argissolo Vermelho-Amarelo 
distrófico arênico abrúptico, arenosa/
média

17 0,7

PVAdarenabrup
aren/med

Argissolo Vermelho-Amarelo 
distrófico arênico abrúptico, arenosa/ 
média

8 0,3

PVdabrup
aren/med

Argissolo Vermelho distrófico 
abrúptico, arenosa/ média 73 3,0

PVdarenabrup
aren/med

Argissolo Vermelho distrófico 
arênico abrúptico, arenosa/ média 13 0,5

RLdt, aren Neossolo Litólico distrófico típico, 
arenosa 9 0,4

RQot Neossolo Quartzarênico Órtico típico 1757 71,6

RRdlep
aren

Neossolo regolítico distrófico 
léptico, arenosa 6 0,2

RRet
aren

Neossolo regolítico Eutrófico típico, 
arenosa 15 0,6

Total 12 2455 100

MAPEAMENTO CONVENCiONAL E diGiTAL dE CLASSES dE SOLOS dESENVOLVidOS 
dE ArENiTOS EM MiCrOBACiA HidrOGráFiCA EM BOTUCATU, SP
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A locação em campo das observações dos conjuntos de treinamento e de 
validação foi definida pelo cLHS em duas aleatorizações independentes. Assim, 
quatro classes de solo (PAdt aren/med, PVAdt aren/med, PVelat aren/med e 
rQht), identificadas entre os 25 pontos de validação, não estavam no conjunto 
de treinamento e, portanto, não poderiam ter sido preditas. Mesmo assim, o 
desempenho dos algoritmos e a exatidão dos mapas foram moderados. Os mapas 
gerados a partir dos algoritmos J48 (Figura 2a) e Random Forest (Figura 2b) 
foram capazes de predizer a totalidade de classes do conjunto de treinamento. 
O mapa produzido com o algoritmo MLP (Figura 2c) não classificou nenhum 
pixel com a classe de Gleissolos (GXbdt aren), embora esse classificador 
tenha apresentado o melhor desempenho (acurácia 60%; Kappa 0,46) (Tabela 
3). A não predição da classe de Gleissolos se deve à baixa representatividade 
da classe no conjunto de treino, com apenas duas observações (Tabela 2). 
Apesar do melhor desempenho geral, a não predição de uma das classes sugere 
inferioridade do classificador MLP para mapeamentos de áreas em que haja 
interesse em classes minoritárias, como em mapas preliminares que visam à 
seleção de áreas com potencial para maior detalhamento. Os classificadores 
J48 e Random Forest apresentaram igual acurácia global (56%), mas melhor 
desempenho foi atribuído ao J48 por este apresentar maior kappa (0,42) que o 
Random Forest (0,39).

Tabela 3. Acurácia global e índice kappa dos mapas gerados com 
os três algoritmos.

Algoritmo Acurácia (%) Índice kappa
Valor Concordância

J48 56 0.42 Moderada
Random Forest 56 0.39 Considerável

MLP 60 0.46 Moderada

diferentemente do mapa produzido pelo método convencional, os mapas 
digitais gerados com os três algoritmos têm as unidades de mapeamento 
fragmentadas em até um pixel. O MLP produziu mapa com maior fragmentação 
nas unidades de mapeamento de menor extensão de ocorrência (Figura 2c). O 
mapa com o Random Forest mostrou a menor fragmentação, considerando toda 
a área de mapeamento (Figura 2b). Os mapas digitais também diferiram pela 
proporção entre unidades de mapeamento (Tabela 4). O mapa com MLP tem 
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maior proporção que os dois outros algoritmos de unidades mais extensas em 
detrimento das menos extensas. 

Tabela 4. área relativa das unidades de mapeamento digital 
nos três algoritmos e proporção das observações (Obs.) para 
treinamento dos modelos.

J48 RF MLP Treino

Classes de solo Área (%) Obs. (%)

GXbdt 0,2 0,1 0,0 0,1
LVAdt 6,5 2,3 7,6 4,0
LVdt 12,8 9,0 13,9 18,3
PAdabrup 1,2 1,4 1,8 0,4
PVAdabrup 7,2 5,8 3,8 0,7
PVAdarenabrup 0,9 0,4 0,7 0,3
PVdabrup 7,0 9,2 6,6 3,0
PVdarenabrup 2,0 1,3 3,8 0,5
RLdt 3,7 6,5 2,9 0,4
RQot 51,3 59,4 56,4 71,6
RRdlep 3,7 1,2 0,8 0,2
RRet 3,5 3,4 1,7 0,6
Total 100 100 100 100

MAPEAMENTO CONVENCiONAL E diGiTAL dE CLASSES dE SOLOS dESENVOLVidOS 
dE ArENiTOS EM MiCrOBACiA HidrOGráFiCA EM BOTUCATU, SP
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Para comparação do mapa convencional com os mapas digitais dos três 
algoritmos, agruparam-se as unidades de mapeamento dos mapas digitais em 
quatro unidades, correspondentes àquelas do mapa convencional (Tabela 5). 
Nos três mapas digitais, observa-se que a área predita para cada classe de solo 
guarda proporcionalidade com o número de observações da classe disponíveis 
para treinamento do modelo. isso ressalta a importância de se buscar o maior 
equilíbrio para o número de observações de treinamento entre as diferentes 
classes de solo de forma que todas as classes representativas na área tenham 
grande número dessas observações. Assim, caso seja necessária sua ampliação, 
a base ampliada deverá guardar proporções de observações para treinamento 
equilibradas entre as classes. 

Tabela 5. área relativa no mapeamento digital de unidades equivalentes às do 
mapeamento convencional.

CONV J48 RF RNA Observações
expandidas

Observações 
originais

% área mapeada
GX+GM 3,4 0,2 0,1 0,0 2 1
rQ+LV+LVA 69,2 70,8 70,7 77,9 2303 46      
PV+PVA+PA 23,2 18,5 18,2 16,7 120 11       
rr+CX+rL 4,2 10,6 11,0 5,4 30 4         
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 2455 62

Aparentemente, os mapas digitais produzidos pelo Random Forest e 
pelo J48 guardam maior semelhança com o mapa convencional devido à 
menor fragmentação das unidades de mapeamento e à melhor reprodução das 
unidades de mapeamento minoritárias (Figuras 1 e 2). Todavia, nenhum desses 
algoritmos reproduziu eficientemente o padrão de distribuição dos Gleissolos 
(GX+GM) do mapa convencional, com apenas uma instância de treinamento 
(Tabela 5). Para alocação das observações de solo no campo para treinamento, 
seguiu-se estritamente a seleção de pontos do cLHS, alimentado com a base 
de dados geomorfométricos (variáveis do relevo classificadas). isso não 
garantiu alocação de número suficiente de pontos de amostragem em alguns 
pedoambientes representativos. Poucos pontos foram alocados nas classes 
GX+GM e rr+CX+rL (Tabela 5). Uma seleção híbrida, com interferência 
parcial do especialista, alocando mais pontos em áreas com potencial de 
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ocorrência de classes de solo minoritárias, neste caso selecionadas pelo relevo 
peculiar – de planície aluvial do curso principal (Gleissolos) e de terço inferior 
de vertente em vale encaixado (solos rasos) –, contribuiria com mais instâncias 
de treinamento nesses ambientes.

Considerações finais

Na microbacia estudada, predominam solos arenosos e de textura média 
arenosa, com teores de argila inferiores a 18 g/kg, com diferenciação lateral 
dependente de processos pedogenéticos in situ, como os que contribuem para a 
formação de horizonte B textural, erosão superficial e gleização, dependentes, 
principalmente, do relevo, que varia de plano a forte ondulado.

Os solos da bacia são complexos de Neossolos Quartzarênicos com 
Latossolos Vermelhos de textura média; associações de Argissolos Vermelhos 
e Vermelho-Amarelos arênicos e abrúpticos ou não, textura arenosa/média; 
complexo de Neossolos regolíticos e Neossolos Litólicos de textura arenosa 
com Cambissolos de textura média; e complexo de Gleissolos Háplicos e 
Melânicos de textura arenosa e média, todos com baixa saturação por bases.

Quando aplicadas em áreas com elevados teores de areia, as metodologias 
de mapeamento pedológico digital por mineração de dados geomorfométricos, 
treinados por observações de campo em quantidade ampliada por associações 
solo-geomorfometria, produzem mapas com acurácia moderada. Nessa situação, 
a interferência do especialista para aumentar o tamanho amostral e garantir a 
representatividade das observações de solo para treinamento do modelo pode 
aumentar a acurácia dos mapas.
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