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Introdução 

A textura do solo representa a distribuição 

quantitativa das partículas < 2 mm. As frações 

granulométricas estão descritas na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Frações granulométricas do solo (textura). 

Fração de partículas Diâmetro (mm) 

Argila < 0,002 

Silte 0,002 a 0,05 

Areia 0,05 a 2 

 

Proposto por Bouyoucos (1926), o método do 

densímetro é o mais difundido para análise textural 

do solo. Este ensaio consiste na dispersão química 

e física da amostra seguido da determinação por 

peneiramento e gravimetria para areia e a argila que 

fica em suspensão em meio aquoso por densidade 

do líquido. O silte é mensurado pela diferença 

[100%-(Areia%+Argila%)].
1
 A determinação da 

textura do solo auxilia no manejo do solo, irrigação, 

calagem, gessagem, fosfatagem e desenvolvimento 

das culturas agrícolas. Entretanto, a metodologia 

citada é pouco operacional. Um analista consegue 

um rendimento de ~30amostras.dia
-1

. Isto é um fator 

limitante aos Laboratórios de Fertilidade que 

chegam a receber milhares de solicitações.ano
-1

.  

As imagens sempre foram utilizadas na 

representação experimental. Contudo, avanços na 

decomposição de imagens em matrizes de dados, e 

pré-processamento, viabilizaram a utilização desta 

informação na construção de modelos multivariados 

classificatórios ou preditivos. A decomposição de 

imagem mais utilizada é o sistema RGB, onde cada 

tonalidade de cor presente no pixel é representada 

por três canais R (vermelho), G (verde) e B (azul). 

No pré-processamento destaca-se a utilização de 

filtros que muitas vezes melhoram a qualidade da 

imagem ou realçam uma característica desejada.
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Com a necessidade de operacionalizar e gerar 

menos resíduo, foi proposta a predição dos teores 

de Areia e Argila através da imagem do solo. 

Avaliou-se se esta nova metodologia fornece 

resultado estatisticamente equivalente ao método de 

Bouyoucos. 

Resultados e Discussão 

Foram selecionados 48 solos com texturas 

contrastantes. A textura foi obtida pelo método de 

Bouyoucos. Adquiriu-se as imagens, exemplos na 

Figura 1, através de uma Lupa binocular, zoom 40x. 
 

  
Figura 1. Discrepância textural dos solos. Amostra 
mais arenosa à esquerda e mais argilosa à direita. 
 

A construção dos modelos preditivos para areia e 

argila seguiu os seguintes passos: (1) 

decomposição da imagem por RGB; (2) aplicação 

do filtro prewitt que realça os contornos da imagem; 

(2) separação dos grupos de calibração e previsão 

pelo algoritmo Kernnard-Stone; (4) regressão por 

Mínimo Quadrados Parciais (PLS), Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo PLS para Argila. 

 

Os resultados dos modelos demonstram que a Raiz 

Quadrada do Erro Médio Quadrático na Previsão 

(RMSEP), Areia (RMSEP 7,37%, r
2
 0,95) e Argila 

(RMSEP 5,98%, r
2
 0,97), são comparáveis ao desvio 

do método de Bouyoucos de ~5%. Sendo este 

desvio alto, o modelo PLS poderá ser melhorado 

utilizando como valores de referência a distribuição 

granulométrica obtida por um analisador de 

partículas a lazer. O PLS é um modelo linear, e não 

há evidências que a relação entre a imagem e os 

parâmetros texturais é linear, por isso, será testado 

regressão não linear com Máquinas de Vetores de 

Suporte por Mínimos Quadrados (LS-SVM). 

Conclusões 

A predição textural do solo através de imagens é 

aplicável e promissora por ser operacional, não 

gerar resíduos, e apresentar RMSEPs comparáveis 

aos desvios da rotina laboratorial. Contudo, a 

continuidade do estudo com novos testes poderão 

melhorar os modelos obtidos. 
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