
58 8º Seminário Jovens Talentos: Coletânea dos Resumos...

Determinação do carbono em solo através de 
imagens obtidas por smartphone
Jéssica Barbosa dos Santos Repezza1, Pedro Augusto de Oliveira Morais2, Luismar Alves 
Rosa3, Diego Mendes de Souza4

Por desempenhar diversas funções, a matéria orgânica do solo (MOS) é um 

agricultura. De modo que, é cada vez maior a demanda por esse ensaio. No 
Laboratório de Análise Agroambiental determina-se MOS por espectroscopia 

titulometria. Ainda assim, o LAA enfrentou problemas operacionais em 2014 

este estudo propõe uma alternativa para determinação de MOS através de 
imagens digitais obtidas por um celular smartphone em substituição à leitura 
em espectrofotômetro. Para tanto, pesou-se 0,2 g de amostra em tubos (Ø16 

tubos foram utilizados para as imagens e na espectroscopia. A utilização de 
soluções padrão de glicose com [Corgânico] entre 0,1 e 0,8 g.L-1 possibilitou 
a calibração das duas técnicas. A informação das imagens foi extraída por 
histograma de frequência, pixel a pixel, no sistema de cor RGB (Red, Green, 
Blue), resultando em 768 variáveis. Em seguida, dessas foram selecionadas 
apenas 5 através do Algoritmo das Projeções Sucessivas que foram utilizadas 
na calibração por Regressão Linear Múltipla. Os resultados foram 46,0 g.kg-1 
e 48,2 g.kg-1 para amostra da Faz. Capivara; 18,4 g.kg-1 e 18,2 g.kg-1 para 
amostra da Faz. Palmital; e r2 de calibração 0,9996 e 0,9978, respectivamente 

não foi observada diferença estatística entre a variância e os teores médios de 
MOS obtidos pelos dois métodos. Ou seja, a alternativa proposta é tão precisa 
e exata quanto a análise por espectroscopia visível. Além disso, é um modelo 
matemático simples e que não exige investimento. Por isso tudo, ela é viável e 
apresenta potencialidade de ser aplicada a qualquer método colorimétrico.
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