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Aplicativo movel para analise granulométrica do solo com
avaliaçao de usabilidade usando a ferramenta Google TestLab
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Abstract. Soil is the most important part of the geosphere, from which a large
portion of our food comes. Their use without proper management and plan-
ning and without considering their physico-chemical characteristics, can lead to
waste in production and negative impacts to the environment. Based on this sce-
nario, a mobile app was developed to assist the soil physical analysis procedure
and to aware about the importance of this procedure. We used Google Android
Studio, Java Development Kit, Material Design metrics, PieCharts library and
the Google TestLab tool. The application has functionalities of textural clas-
sification, practical information and calculations necessary in the process of
physical soil analysis performed in laboratories

Resumo. O solo é a parte mais importante da geosfera, de onde provém grande
parcela de nossos alimentos. Sua utilizaçao sem manejo e planejamento ade-
quados e sem considerar suas caracterı́sticas fı́sico-quı́micas, podem acarretar
desperdı́cios na produçao e impactos negativos ao meio ambiente. Com base
nesse cenario, foi desenvolvido um aplicativo movel com o objetivo de consci-
entizar e auxiliar o procedimento de analise fı́sica do solo. Foram utilizados o
Google Android Studio, Java Development Kit, métricas de Material Design, bi-
blioteca PieCharts e a ferramenta Google TestLab. O aplicativo possui funcio-
nalidades de classificaçao textural, informaçoes praticas e calculos necessarios
no processo da analise fı́sica do solo realizada em laboratorios.

1. Introduçao

O solo é uma coleçao de corpos naturais, constituı́dos por partes solidas, lı́quidas e
gasosas, tridimensionais, dinâmicos, formados por materiais minerais e orgânicos que
ocupam a maior parte do manto superficial das extensoes continentais do nosso planeta
[Santos et al. 2006]. A composiçao do solo interfere diretamente nas plantaçoes de vários
alimentos. Para que uma planta produza bons frutos, um solo adequado é primordial, pre-
cisando ter a quantidade necessária de minerais, ar, água e substâncias orgânicas.

Existem vários tipos de análises de solo disponı́veis no mercado, a escolha de-
pende do objetivo. Uma de uso comum é a análise quı́mica, que fornece subsı́dios aos
profissionais para a definiçao das doses de calcários e adubos para serem aplicados no
solo de acordo com o cultivo. Há uma análise mais completa que contempla fertilidade,
incluindo micronutrientes, matéria orgânica (MO) e granulometria ou textura.
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De acordo com [Almeida et al. 2012], a análise granulométrica ou classificaçao
textural visa à quantificaçao da distribuiçao por tamanho das partı́culas individuais de mi-
nerais do solo. Durante a classificaçao do solo em um determinado local, a textura dos
diferentes horizontes é muitas vezes a primeira e mais importante propriedade a ser deter-
minada e, a partir desta informaçao, muitas conclusoes importantes podem ser tomadas.
Além disso, a textura do solo não é prontamente sujeita a mudanças, sendo, portanto,
considerada como uma propriedade básica do solo, [Brady and Weil 2006].

Segundo [Santos et al. 2010], no Amazonas, o guaraná, por exemplo, é cultivado
principalmente em latossolo amarelo álico muito argiloso e em argilosos e muitas vezes
a recomendaçao de nutriçao para um tipo de solo difere bastante do outro, sendo de fun-
damental importância realizar a identificaçao do tipo de solo antes de realizar calagem e
adubaçao. No geral, um solo arenoso é leve, permeável à água e fácil de trabalhar, mas
não acumula nutrientes. Já um solo argiloso é pesado, granuloso, compacto, facilmente
inundável e fica duro no tempo seco.

Com base nesse cenário, foi desenvolvido um aplicativo para dispositivos moveis
com sistema operacional Android que tem como funcionalidade principal realizar a
classificaçao textural simplificada e detalhada do solo a partir das porcentagens identi-
ficadas de argila, silte e areia, apos a realizaçao da análise granulométrica do solo. Além
disso, o aplicativo fornece várias informaçoes práticas sobre o solo, podendo ser usada
como ferramenta na educaçao e apresenta cálculos de auxı́lio a técnicos necessários no
processo completo da análise fı́sica do solo realizada em laboratorios.

O texto está organizado da seguinte maneira: a seçao 2 apresenta os trabalhos rela-
cionados, a seçao 3 busca apresentar a metodologia, a seçao 4 discute sobre os resultados
alcançados enquanto que a seçao 5 traz algumas consideraçoes sobre o trabalho.

2. Trabalhos Relacionados

Existe um software de computador que funciona em sistemas operacionais Microsoft
Windows, nomeado de SCCLAT - Sistema Computadorizado de Classificaçao Textural
dos Solos. Foi criado pelo LAGESOLOS - Laboratorio de Geomorfologia Ambiental e
Degradaçao dos Solos no Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ), com objetivo de classificar a textura do solo a partir de porcentagem de
argila, silte e areia. Porém, o programa não apresentou compatibilidade com as últimas
versoes do Microsoft Windows, ficando mais restrito.

Outro software que pode ser citado é o aplicativo para dispositivos moveis, com
sistema operacional Android, nomeado de Tipos de Solo. Foi desenvolvido por acadêmico
da Pontifı́cia Universidade Catolica de Campinas (PUC Campinas - SP) e tem como ob-
jetivo a classificaçao dos tipos de solos seguindo o princı́pio do grupamento textural deta-
lhado. Todavia, foram detectados durante sua execuçao travamentos e incompatibilidade
com alguns aparelhos e o aplicativo apresenta basicamente somente uma funcionalidade.

3. Material e Métodos

Foram utilizados no processo de desenvolvimento do aplicativo mecanismos como: Go-
ogle Android Studio para escrita e compilaçao do codigo fonte; como linguagem de
programaçao foi utilizada Java JDK (Java Development Kit); para construçao visual fo-
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ram empregadas métricas do Google Material Desgin, que serão discutidos no proximo
subitem; também foi usada a biblioteca PieCharts para construçao do gráfico.

A classificaçao textural foi baseada em [Pedroso Neto and Costa 2012]:

1. Classificaçao textural simplificada: 1) Muito Argilosa; 2) Argilosa; 3) Franco
(médio); e 4) Arenosa.

2. Classificaçao textural detalhada: 1) Muito Argilosa; 2) Argilosa; 3) Argila-
arenosa; 4) Argila-siltosa; 5) Franco-argilo-arenosa; 6) Franco-argilosa; 7)
Franco-argilo-siltosa; 8) Franca; 9) Franco-arenosa; 10) Franco-siltosa; 11) Sil-
tosa; 12) Areia-franca; e 13) Arenosa.

A criaçao da interface foi baseada no Google Material Design, lançado no ano
de 2014 como uma tentativa de auxiliar os desenvolvedores na construçao de aplicati-
vos visualmente melhores devido a diversos aplicativos apresentarem instabilidade na
percepçao visual, ocasionando, em alguns casos, a rejeiçao do publico.

4. Resultados e Discussoes
Foi obtida uma primeira versão funcional do aplicativo. Apos vários testes, ele apresentou
compatibilidade desde a versão 4.0.3 (API nı́vel 15 ou Android Ice Cream Sandwich) até
a versão 7.0 (API nı́vel 24 ou Android Nougat).

De forma a exemplificar o funcionamento da classificaçao textural. A Figura 1a
apresenta as porcentagens obtidas ao final da análise granulométrica do solo. A Figura 1b
exibe os resultados obtidos de acordo com as porcentagens informadas e as tabelas usadas
da análise simplificada e detalhada.

(a) Inserir Dados

˜

(b) Classif. Textural

Figura 1. Telas da classificaçao textural do aplicativo

O aplicativo também foi avaliado, em contexto de usabilidade, pelo Google Tes-
tLab que está disponı́vel dentro da plataforma Firebase Console, essa plataforma divide o
teste em dois nı́veis de análise, são eles:
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• Dimensão de teste: ligada a configuraçao do dispositivo para teste; e
• Execuçao de teste: combinaçoes válidas para teste;

Os aparelhos usados nos testes, e o tempo que cada um levou para finalizar cada
execuçao são apresentados na Tabela 1.

Tabela 1. Tabela de informaçao sobre o TestLab.
Item Modelo Nı́vel API Tempo
01 Nexus 4 22 3 min 47 seg
02 OnePlus One 22 3 min 42 seg
03 Moto G4 23 3 min 23 seg
04 Galaxy J5 23 3 min 27 seg
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5. Consideraçoes Finais
De acordo com [Honda and Jorge 2013], a aplicaçao de técnicas computacionais na agri-
cultura permite o desenvolvimento de softwares, onde a necessidade de informaçao pode
ser suprida ao agricultor, favorecendo o desenvolvimento do setor agropecuário.

Foram aplicados testes com a ferramenta Google TestLab em que o aplicativo
apresentou um resultado satisfatorio, tendo sua arquitetura e usabilidade aprovadas.

Como trabalho futuro, pode ser feita uma validaçao com o publico alvo para ob-
ter mais informaçoes para poder realizar ajustes e aprimoramentos no aplicativo. Pode
também ser desenvolvido um modulo para ajudar a mapear e/ou realizar o zoneamento
geográfico das áreas de cada tipo de solo no Amazonas.
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de classificaçao de solos.

Santos, L. P., Bragança, S. M., and Silva, E. D. B. (2010). Dinâmica de nutrientes e
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