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Resumo 
 

 

Esse projeto de pesquisa tem como viés a identificação das variáveis que implicam na qualidade 

do solo a partir da atividade biológico, para tal, serão utilizados sensores que medem a presença 

de gás carbônico oriundo da respiração microbiana. Visto que os indicadores biológicos são 

mais sensíveis que os indicadores químicos e físicos, pois são os principais responsáveis pela 

transformação da matéria orgânica e ciclagem de nutrientes, dessa forma,  pretende-se apontar 

a capacidade funcional do solo dentro dos limites ecossistêmicos durante o ciclo das culturas. 

Entregando ao produtor uma metodologia de análise da qualidade do solo que reduz os custos 

da amostragem tradicional, melhorando os mapas de fertilidade do solo numa abordagem 

economicamente viável e que demonstre a heterogeneidade da área produtiva. Outro importante 

benefícios dessa análise com adoção de sensores, está na possiblidade de coleta de dados em 

tempo real, na exclusão da estratificação de amostras e, principalmente, na eliminação do uso 

de produtos químicos.   

 

 

Palavras-chave: Qualidade do Solo. Biota do Solo. Sensores. Análise de Solo. 

 

  



 

 

 Abstract 
 

 

This research project proposes the identification of the variables that affect soil quality from the 

biological activity. For this purpose, sensors will be used to measure the presence of carbon 

dioxide emitted by microbial respiration. As the biological indicators are more sensitive than 

the chemical and physical indicators, and are the main responsible for the transformation of 

organic matter and nutrient cycling, thus, it will be pointed out the functional capacity of the 

soil within the eco systemic limits during the crop cycle. The farmer will be given a soil quality 

analysis methodology that reduces costs of traditional sampling, improving soil fertility maps 

in an economically feasible approach and demonstrating the heterogeneity of the productive 

area. Another important benefit of this analysis with the adoption of sensors is the possibility 

of real-time data collection, the exclusion of stratification of samples and, mainly, the 

elimination of the use of chemical products. 
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1                                                               Introdução 

 

 

O solo, como o ar e a água, é um recurso natural fundamental que suporta uma variedade de 

bens e serviços de ecossistema em benefício da humanidade. Embora a função de produção do 

solo tenha sido reconhecida há muito tempo, a importância da conservação e do aumento dos 

serviços ecossistêmicos prestados pelo solo ocorreu recentemente, tais como o sequestro de 

carbono, purificação de água, recarga de água subterrânea, controle de populações de 

patógenos, fixação biológica de nitrogênio e conservação da biodiversidade.  

A identificação das variáveis que servem como indicadores da qualidade funcional do solo 

torna-se uma tarefa extremamente complexa, pois esses indicadores estão atrelados a diversos 

fatores químicos, físicos e biológicos que controlam os processos biogeoquímicos e suas 

variações em função do tempo e do espaço, aliado a complexidade do solo. 

A discussão sobre o uso de indicadores expõe a dificuldade de se chegar a um consenso 

sobre quais parâmetros são capazes de atestar o impacto dos cultivares no solo. Em termos 

práticos, os agricultores utilizam indicadores empíricos, como a presença de determinadas 

plantas, insetos, minhocas, entre outros, além da análise da fertilidade química do solo, presença 

de erosão na propriedade, teor de matéria orgânica no solo e compactação do solo (KARLEN 

et al., 2003). 

Alguns estudos mostram que os indicadores biológicos são mais sensíveis que os 

indicadores químicos ou físicos, para detectar com mais antecedência alterações que ocorram 

no solo em função do seu uso e manejo. (EMBRAPA, 1999). 

A alta variabilidade espacial exibida pelos processos microbianos, em muitos casos, 

impede a quantificação precisa. Assim, uma maior compreensão dos fatores que contribuem 

para a variabilidade dos processos microbianos permite uma melhor estimativa, bem como a 

avaliação das principais variáveis motrizes que controlam os processos microbianos no solo. 

Nessa perspectiva, é possível obter informações detalhadas das propriedades químicas e físicas 

do solo, todavia, os aspectos biológicos são pouco conhecidos. Destarte, como inferir a 

atividade biológica utilizando sensores para revelar a qualidade de um solo? 
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Esse projeto vislumbra a criação de uma tecnologia integrada de aferição, que conta com 

as medições das propriedades do solo, bem como, seu estado durante o ciclo de alguma cultura 

agrícola, com potencial de otimizar a produção de acordo com as necessidades locais de 

insumos que variam em regiões e ao longo do tempo. Durante um período, serão avaliados quais 

parâmetros influenciam e afetam os ciclos de água, nitrogênio e carbono do solo. Esses 

indicadores serão abordados do ponto de vista analítico. 

  

 

1.1 Justificativa 

 

 

O uso contínuo do solo, por diferentes cultivares, em um período de tempo, sequestram suas 

propriedades e expões carências nutricionais que acabam afetando o desenvolvimento das 

plantas. Para dirimir esse impacto e aplicar as correções em taxas variáveis é necessário 

conhecer as propriedades desse solo, para tal, são realizadas estratificações da variedade 

horizontal (extensão) e vertical (profundidade) de amostras que passarão por uma análise 

laboratorial.  Tal análise apresenta elevado custo financeiro e de tempo além de gerar um 

importante volume de resíduos químicos.   

Por outro lado, a diversidade microbiana, em virtude dos microrganismos estarem na base 

da cadeia trófica e intrinsecamente associados aos diversos processos ecológicos do solo, tem 

figurado como um importante indicador da sua qualidade. 

As atividades microbianas causam efeitos na produtividade das culturas e podem alterar o 

ciclo de nutrientes através de práticas de manejo agrícola, dessa forma, é necessário mensurar 

os níveis de atividade biológica no solo que ressaltam o seu a 

specto funcional na natureza. 

É possível analisar a respiração microbiana, a qual reflete a atividade microbiológica do solo 

e, pode ser aferida pela quantificação de CO2 liberado, como resultado da atividade dos 

microrganismos tanto aeróbios quanto anaeróbios (GAMA-RODRIGUES, 1999). Nesse viés, a 

proposta de pesquisa é a obtenção da capacidade funcional do solo, dentro dos limites 

ecossistêmicos através da avaliação de matéria orgânica, a partir da biota do solo. Essa análise 

será proposta coletando dados utilizando-se sensores de inferência do volume de gás carbônico, 

em pontos pré-definidos de um talhão. 
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O resultado esperado com esse projeto é o de entregar aos produtores e seus agrônomos ou 

consultores, uma metodologia que reduza o custo da amostragem e de análise do solo, 

melhorando ao mesmo tempo a qualidade dos mapas de fertilidade do solo, numa abordagem 

economicamente viável para gerenciar a heterogeneidade da área produtiva. 

 

 

1.2 Variáveis 

 

 

Dentre os parâmetros utilizados para caracterizar os componentes biológicos dos solos, 

destacam-se as medidas de biomassa, atividade e diversidade microbiana. A biomassa 

microbiana do solo é constituída por fungos, bactérias e actinomicetos. (EMBRAPA, 1999). As 

principais enzimas indicadoras da qualidade do solo são: Desidrogenase, Bglucosidase, 

Celulase, Uréase, Amidase, Fosfatase, Arisulfatase, FDA.(ARAÚJO, 2007). Esse projeto têm 

como foco, a analisa do processo microbiano, através da leitura de valores como: a liberação de 

CO2, carbono da biomassa microbiana, quociente metabólico, número de microrganismos 

celulolíticos e amonificadores, atividade das enzimas celulase, protease e urease de modo a 

definir quais dessas variáveis são mais adequadas a serem utilizadas como indicadoras de 

qualidade do solo. 

 

 

1.3 Hipótese 

 

 

A obtenção de dados com o uso de sensores para verificar a decomposição de matéria 

orgânica a partir da biota do solo pode apontar sua capacidade de funcionar dentro dos limites 

ecossistêmicos. 

 

 

1.4 Objetivos 
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Objetivo geral: Avaliar os aspectos biológicos funcionais da qualidade do solo utilizando 

sensores para a coleta dos dados e o estabelecimento de relação entre as variáveis observadas.  

Objetivos específicos: 

 Revisar a literatura pertinente ao problema da pesquisa; 

 Identificar os sensores mais adequados à coleta de dados referentes a biota do solo; 

 Definir sobre qual tipo de cobertura de solo serão realizadas as análises; 

 Selecionar os grids para leitura dos sensores; 

 Observar as potencialidades de uso de alguns sensores do solo; 

 Identificar relacionamento entre as variáveis observadas; 

 Coletar informações em campo; 

 Elaborar uma metodologia de geração dos indicadores de qualidade do solo. 

 

 

 

1.5 Principais Contribuições 

 

 

Esse projeto têm como viés, a geração de informações referentes a qualidade do solo, obtidas 

diretamente no campo, a partir de medições realizadas utilizando-se sensores. Tais informações 

terão potencial para promover o ajuste das práticas de manejo das culturas, incrementando a 

produtividade e reduzindo o impacto ambiental, além disso, outras contribuições esperadas 

deste trabalho são as que seguem: 

1. Contribuição científica. 

 Viabilizar a análise dos indicadores de qualidade do solo sem a necessidade de 

estratificação de amostragem do solo. 

 Gerar novas regras de associação das variáveis observadas que auxiliem na 

manutenção das condições ecossistêmicas do solo.   

 Eliminar o uso de produtos químicos resultantes da análise laboratorial realizada 

sobre a biota do solo. 

 Analisar os benefícios agro-econômicos do manejo de culturas específicas de sítios 

produtivos baseadas em sensores. 

2. Contribuição tecnológica. 
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 Otimização da coleta de dados do sensor visando ampliação da autonomia da bateria 

e redução do tráfego de dados. 

 Criação de um sistema microprocessado com transmissor para comunicação com 

sensores. 

 Otimizar o processo de extração de dados espaciais para uma utilização eficiente das 

medições de solo georreferenciadas. 

 A implementação de um cluster de sensores permitindo aos usuários delinear áreas 

de campo que exigem tratamentos diferenciados, baseado em várias fontes de dados 

auto-geradas. 

 

 

1.6 Organização do texto 

 

 

O restante deste trabalho está organizado da seguinte forma: 

• No Capítulo 2 é apresentada uma fundamentação teórica sobre os desafios existentes para 

apontar os indicadores de qualidade do solo. Em seguida, a possiblidade de realização de coleta 

de dados através de sensores. Apresentando alguns as potencializadas de realização dessa 

classificação em campo, eliminado a necessidade de análise laboratorial; Na seção 2.2 são 

apresentados os trabalhos relacionados;  

• No Capítulo 3 é apresentada a metodologia proposta nesse para viabilizar a realização do 

projeto com o cumprimento de todos os objetivos; 

• No Capítulo 4 são apresentadas as atividades que serão realizadas e o cronograma de 

execução;  
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2                                        Revisão da Literatura 

 

 

Este capítulo apresenta a revisão da literatura que serviu de base ao estudo. Está dividido 

em duas seções, que cobrem a fundamentação teórica, e outra para o estado-da-arte. 

 

 

2.1 Fundamentação Teórica 

 

 

Os componentes do solo incluem a matéria mineral inorgânica (areia, sedimentos e 

partículas de argila), matéria orgânica, água, gases, e organismos vivos e há um contínuo 

intercâmbio de moléculas e íons entre as fases sólida, líquida e gasosa que são mediados pelos 

processos físicos, químicos e biológicos (DORAN e PARKIN, 1994). 

A relação entre plantas e solo é fundamental para a vida na Terra. A fotossíntese permite 

que as plantas forneçam compostos de carbono orgânico ricos em energia à comunidade do 

solo, o que por sua vez torna os nutrientes essenciais disponíveis. A ausência de plantas pode 

levar à desertificação, com o DNA microbiano abaixo dos limites de detecção (NAVARRO-

GONZALEZ et al., 2003). Em contraste, a matéria orgânica do solo e o carbono orgânico do 

solo (SOC) estão mais fortemente associados à melhoria da qualidade do solo (JOHNSTON et 

al., 2009). 

A biota do solo desempenha um papel crucial na dinâmica do SOC, essencial para a 

manutenção da rede alimentar do solo e ciclagem de Carbono e Nitrogênio. Eles são 

potencialmente afetados pelo uso da terra, incluindo coberturas vegetais, preparo de plantio e 

fertilizantes (DE VRIES et al., 2013). Em sistemas não-agrícolas há evidências do 

desenvolvimento de comunidades bacterianas distintas selecionadas ao longo de séculos 

(HOGBERG et al., 2014). 

Os processos de solo são tais que o solo tem sido considerado como um ecossistema por si 

mesmo ao invés de apenas um componente. Embora os critérios, os indicadores e padrões de 

qualidade da água e do ar sejam inequívocos e universalmente aceitos, o conceito de qualidade 
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do solo, ainda mais elaborado como a saúde do solo, está evoluindo, com legislações de 

qualidade de solo, até agora, regulamentadas apenas em alguns países (FILIP, 2002 ). Dessa 

forma, a qualidade do solo é, frequentemente, apontada como uma característica abstrata que 

depende, além de seus atributos intrínsecos, de fatores externos, que vão desde as práticas de 

uso e manejo até as interações com o ecossistema. 

A biomassa microbiana do solo é uma indicadora sensível das mudanças no solo, por ser a 

principal responsável pela transformação da matéria orgânica, pela ciclagem de nutrientes e 

pelo fluxo de energia no solo (MOREIRA; SIQUEIRA, 2006). Justificando assim, a 

importância de avaliar o estado metabólico dessa comunidade ativa.   

A quantidade de CO2 liberada pela respiração dos microrganismos é um dos métodos mais 

tradicionais e mais utilizados para avaliar a atividade metabólica da população microbiana do 

solo (ZIBILSKE, 1994). 

A diversidade de microrganismos é tão vasta quanto desconhecida. Um grama de solo pode 

conter 10 bilhões de microrganismos, representando milhares de espécies (ROSSELÓ-MORA 

e AMANN, 2001). 

 

 

2.2 Estado-da-Arte 

 

 

Islam e Weil (2000), dividiram os indicadores de qualidade do solo em três grandes grupos: 

I - efêmeros, cujas alterações ocorrem em curto espaço de tempo ou são modificados pelas 

práticas de cultivo, tais como: umidade do solo, densidade, pH, disponibilidade de nutrientes; 

II - permanentes, que são inerentes ao solo, como: profundidade, camadas restritivas, textura, 

mineralogia e;  III - indicadores intermediários, que demonstram uma crítica influência da 

capacidade do solo em desempenhar suas funções, como: agregação, biomassa microbiana, 

quociente respiratório, carbono orgânico total e ativo. 

Price e Gaultney (1993) desenvolveram um sensor em tempo real para medir a umidade do 

solo sob a superfície do solo para auxiliar na colocação de sementes em uma profundidade onde 

a umidade do solo era ideal para a germinação. O sensor baseou-se na medição da reflexão 

relativa da luz da superfície do solo iluminada por três díodos laser pulsados sequencialmente. 

Os diodos a laser emitiram pulsos de espectro estreito a 750, 810 e 840 nm. Um algoritmo de 

classificador de máxima acurácia foi utilizado para determinar o teor de umidade mais provável 
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do solo. Em ensaios laboratoriais realizados em 29 solos que englobam três texturas e cinco 

tensões de umidade, o sensor conseguiu classificar corretamente 82% das amostras em húmidas 

(0,01, 0,03 ou 0,05 MPa) ou secas (0,1 ou 1,5 MPa). 

Caracterizar a variabilidade espacial adotando técnicas quantitativas e com isso obter 

informações que ajudem nas decisões para ter um sistema produtivo têm se mostrado eficiente.  

Para Cruz et al. (2014) o conhecimento dos níveis de condutividade elétrica do solo, 

determinada sem limitação de densidade amostral, permite correlacionar com outros parâmetros 

do solo onde sua variação espacial e temporal pode ser atribuída às variações de umidade, teor 

de argila, de sais dissolvidos no solo, matéria orgânica, entre outros. 

 

 

2.3 Síntese 

 

 

Conforme já apresentado, a qualidade do solo é um conceito abstrato e correlato a uma 

enormidade de variáveis. Na tabela 1, logo abaixo, é apresentada uma síntese dessas variáveis 

e quais relações que apresentam com os indicadores de qualidade do solo. 

TABELA 1 – Principais indicadores físicos, químicos e biológicos e suas relações com a qualidade do solo. 

Indicadores Relação com a qualidade do solo 

Matéria orgânica do solo  Fertilidade, estrutura e estabilidade do solo 

FÍSICOS 

Estrutura do solo  Retenção e transporte de água e nutrientes 

Infiltração e densidade do solo  Movimento de água e porosidade do solo 

Capacidade de retenção de umidade Armazenamento e disponibilidade de água 

QUÍMICOS 

Ph Atividade biológica e disponibilidade de nutrientes 

Condutividade elétrica  Crescimento vegetal e atividade microbiana 

Conteúdo de N, P e K  Disponibilidade de nutrientes para as plantas 

BIOLÓGICOS 

Biomassa Microbiana  Atividade microbiana e reposição de nutrientes.  

Mineralização nutrientes (N, P e S)  Produtividade do solo e potencial de suprir nutrientes. 

Respiração do solo  Atividade microbiana.  

Fixação biológica de N2  Potencial de suprimento de N para as plantas.  

Atividade enzimática do solo Atividade microbiana e catalítica do solo. 
Fonte: adaptado de Doran e Parkin (1994) 

A proposta dessa pesquisa é de complementar os trabalhos já existentes, analisando o 

comportamento das variáveis que relacionam-se com a atividade microbiana no solo. Tal 

observação ocorrerá através da aferição do volume de gás carbônico presente no solo 

utilizando-se sensores e placas microprocessadas. O volume de dados armazenados, mesmo em 

um curto espaço de tempo, viabilizará a associação entre as variáveis para extração de regras e 

padrões.  
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3                                                                    Método 

 

 

O ponto de partida desse projeto é a identificação e composição de um conjunto de sensores 

capazes realizar as leituras no solo para a geração e armazenamento de dados que, 

posteriormente, passarão por um tratamento e construção de regras de associação, indicando a 

relação de cada variável com a qualidade do solo. Como resultado teremos uma metodologia 

de leitura em tempo real da atividade biológica e a indicação da capacidade dessa área analisada 

de responder dentro dos limites ecossistêmicos.  O detalhamento desse processo será 

apresentado no próximo item. 

 

 

3.1 Etapas do método 

 

 

Será realizada uma pesquisa exploratória visando a identificação dos principais sensores 

que têm potencial para identificar a intensidade da biota do solo, em diferentes períodos, dos 

cultivares. A pesquisa será dividida em quatro etapas, conforme ilustrado na figura 1.  
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FIGURA 1 – Detalhamento da metodologia aplicada ao projeto de pesquisa 

Fonte: Autoria própria 

Na primeira etapa será iniciado o trabalho de pesquisa bibliográfica avaliando algumas 

metodologias para análise dos indicadores da qualidade do solo, identificando suas 

potencialidades e limitações, bem como, o estudo dos sensores disponíveis no mercado que 

possam viabilizar a coleta da atividade biológica do solo no campo. Em seguida, será 

selecionada uma área produtiva que sofra rotação de culturas e correções com aplicação de 

insumos.  

Na segunda etapa da pesquisa, serão realizados testes com um conjunto de sensor para 

observar a relação entre os dados das variáveis coletadas, tais como humidade, condutividade, 

compactação, nutrientes e gás carbônico presentes no solo. Com esse volume inicial de dados 

será possível identificar algumas relações entre as variáveis coletadas, bem como, a relação 

com a qualidade do solo. 

A terceira etapa refere-se elaboração da metodologia que definirá um conjunto de sensores 

e técnicas para leitura, transmissão, pré-processamento e armazenamento. O desafio dessa etapa 

consiste em integrar as tecnologias e automatizar ao máximo o processo, para que ocorram o 

mínimo de intervenções, quer seja para manutenção dos sensores ou para recepção das leituras 

realizadas pelos sensores.   

A quarta etapa será reservada para a geração das regras de associação entre as variáveis que 

impactam nos indicadores de qualidade do solo. Nessa etapa será finalizada a escrita do do 

relatório da pesquisa.   

 

 

3.2 Variáveis e processos 

 

 

Experimentos com o uso de indicadores microbiológicos no monitoramento de solos 

também são realizados em alguns países europeus, onde os indicadores mais comumente usados 

são a biomassa microbiana e a respiração (NIELSEN & WINDING, 2002). Um minimum data 

set (MDS) ou número mínimo de indicadores deve ser determinado.  Os principais indicadores 

relacionados a biota do solo são: Respiração do solo; Biomassa microbiana; Quociente 

metabólico; Enzimas do solo; Nitrogênio mineralizável e Nitrificação.  
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Abaixo, na tabela 1 é apresentada as principais variáveis que serão analisadas durante o 

desenvolvimento desse projeto. Apresentando os atributos e métricas das variáveis além de uma 

breve descrição do papel desempenhado no ecossistema do solo. 

TABELA 2- Principais variáveis analisadas para indicação da qualidade do solo 

ID Variável Descrição 

P1 A1-Volume de CO2 

M1 - mg de CO2 

Cálculo da respiração microbiana CO2->NaOH 

P2 A2 - Carbono da Biomassa Microbiana 

M2 - mg 

Conteúdo de matéria orgânica do solo 

P3 A3 - Quociente Metabólico 

M3 - volume/ml 

Eficiência do uso do substrato pelo microrganismo  

P4 A4 - Nº Microrganismos Celulolíticos 

M4 - unidade/área  

Comunidades que indicam a saúde do solo 

P5 A5 - Nº Microrganismos Amonificadores 

M5 - unidade/área 

Comunidades que indicam a saúde do solo 

P6 A6 - Amilase, Urease, Celulase e Protease 

M6 - volume/mg 

Atributo Bioquímico 

Fonte: Autoria Própria. 
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4                                                             Cronograma 

 

 

4.1 Atividades 

 

 

O cronograma está seccionado em dois quadros, onde cada um compreende doze meses, tendo 

como ponto de partida a proposta de calendário para início das atividades do Programa de Pós-

Graduação em Computação Aplicada, previsto para março de 2017, conforme descrito abaixo: 

 
FIGURA 2 – Cronograma de atividades previstas para o projeto  

Fonte: Autoria própria. 

O período de execução do projeto é de vinte e quatro meses, conforme proposto no edital 

de seleção do PPGCAp, com início no mês de março de 2017 que corresponde ao mês 1 (um) 

do gráfico apresentado na figura 1. 

Todas as atividades previstas nesse projeto estão listadas em ordem de execução na Figura 

1 que apresenta o tempo previsto e duração para cada ação. 

 
  

 Destaque do período: 1

Planejar Real % Concluído Real (fora prazo) % Concluído (fora prazo)

PLANO PLANO REAL REAL PORCENTAGEM

ATIVIDADE INÍCIO DURAÇÃO INÍCIO DURAÇÃO CONCLUÍDO Período em meses - início março de 2017 até março de 2019 - 24 meses

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Selecionar Sensores 2 5 2 5 0%

Definir Área Produtiva 4 1 4 1 0%

Discussão Sobre as Coletas 5 5 5 5 0%

Validação dos Sensores 5 5 5 5 0%

Fase de Coleta dos Dados 7 15 7 15 0%

Identificação das Variáveis 10 4 10 4 0%

Tabulação dos Dados 12 4 12 4 0%

Criação da Metodolgia 15 7 15 7 0%

Convergência Tecnológica 15 4 15 4 0%

Geração Regras de Assciação 19 4 19 4 0%

Revisão de Literatura 1 22 1 22 0%

Elaboração do Relatório 2 21 2 21 0%

Projeto Pesquisa PPGCAp
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