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O objetivo deste estudo foi identificar, caracterizar física e quimicamente, classificar 

taxonomicamente e mapear a área de ocorrência de solos com altos teores de areia em 

Vacaria/RS, utilizando ferramentas de espectrorradiometria e softwares de geoprocessamento. O 

trabalho foi desenvolvido na região noroeste do município de Vacaria, no estado do Rio Grande 

do Sul (RS), abrangendo uma área de aproximadamente 540 km², correspondentes a região 

noroeste do município. Foram coletadas cem (100) amostras de solos selecionadas pelo método 

cLHS e avaliados os seguintes atributos do solo: cor predominante, granulometria, carbono 

orgânico e ferro extraído por ditionito-citrato-bicarbonato (DCB), a fins de auxiliar na 

identificação das áreas mais arenosas. Para determinação da cor seca e úmida do solo foi utilizada 

a carta Munsell (SANTOS et al., 2013). A determinação das frações granulométricas das 

amostras de solo seguiu o método da pipeta (GEE; BAUDER, 1986), com a fração areia 

determinada por tamisagem. A fração silte foi calculada pela diferença das demais frações (% 

silte = 100 - (% argila + % areia)). O resultado final foi corrigido em função do teor de água da 

amostra. O carbono do solo pode estar nas formas inorgânicas (carbonato e bicarbonato) e 

orgânica. A determinação direta do C total do solo foi feita avaliando-se a quantidade de CO2 

liberado após combustão úmida. O método utilizado foi o Walkley-Black (com calor externo) 

descrito em TEDESCO et al., (1995). A fim de determinar o teor de óxidos de ferro foram 

realizadas extrações com ditionito-citrato-bicarbonato (DCB) (MEHRA; JACKSON, 1960). Com 

os resultados obtidos da caracterização morfológica e das análises químicas e físicas, foram 

identificados os seguintes solos: LATOSSOLO BRUNO Distrófico húmico (LBdh), 

LATOSSOLO AMARELO Distrófico típico (LAdt), LATOSSOLO VERMELHO Distrófico 

típico (LVdt), LATOSSOLO VERMELHO Distrófico húmico (LVdh), LATOSSOLO BRUNO 

Alumoférrico típico (LBat), LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico húmico 

(LVAdh). Na figura 1 está representado os mapas da distribuição espacial dos teores de areia e 

ferro extraídos por DCB para a área de estudo em Vacaria, RS. Os valores extremos dos teores de 

areia, carbono orgânico e óxidos de ferro dos solos avaliados indicam a presença de duas 

populações na amostragem, podendo estar associado à contribuição do arenito nos processos de 

formação destes solos. Quanto às restrições ao uso e manejo dos Latossolos de textura média, a 

elevada erodibilidade pode exigir adoção de práticas conservacionistas intensas quando usados 

com culturas anuais. A distinção de características físico-químicas do solo utilizando a 
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espectrorradiometria poderia ser incorporada nos levantamentos de solos para reduzir custos 

operacionais e aumentar a densidade amostral. A determinação dos teores de carbono orgânico e 

óxidos de ferro por meio desta técnica possui a vantagem de não gerar resíduos tóxicos e não 

utilizar reagentes, o que reduz significativamente os custos das análises. A utilização em conjunto 

destas formas de abordagens complementaram o conhecimento existente sobre os solos da região, 

e a delimitação da área de ocorrência busca apoiar futuros trabalhos relacionados à gênese, uso, 

manejo e conservação dos solos com horizonte superficial arenoso em Vacaria/RS. Para 

contribuir em futuros estudos com a finalidade de compreender a gênese destes solos, 

recomenda-se datação do período de sedimentação do material de origem e avaliação da 

morfoscopia dos grãos de areia para posterior comparação com os demais arenitos existentes em 

regiões próximas. Com isso seria possível inferir sobre possíveis processos que contribuíram na 

formação destes solos e aprimorar seu potencial de utilização e suas restrições quanto ao uso e 

manejo. 

 

Fig. 1 Mapa de distribuição espacial de areia (a) e ferro extraído por DCB (b) na área de 

estudo, em Vacaria, RS.   

 


