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RESUMO: Com o avanço na produção de alimentos, as temáticas ligadas à sustentabilidade 

da produção de alimentos passaram a ter grande relevância no cenário mundial, motivo pelo 

qual a Qualidade do Solo se torna fundamental quando se fala em produção de alimentos. 

Assim, para evitar a degradação do solo, surgiram várias ferramentas direcionadas a 

avaliação e conservação do solo e, nesta perspectiva, o aplicativo (VESS) Avaliação Visual 

da Estrutura do Solo vem com a proposta de avaliação simples e rápida a fim de auxiliar 

produtores rurais e demais usuários em tomadas de decisões relativas ao manejo do solo, 

sendo o VESS uma ferramenta com finalidade de dar uma nota de “saúde” para o estado 

físico do Solo antes do plantio.  

Levando em conta o poder dessa ferramenta, que usa uma carta levada a campo para 

ser executada, surgiu a proposta de transformá-la em uma aplicação móvel, acompanhando 

as novas tecnologias disponíveis.  

Após todos os trâmites a aplicação mobile foi lançada na plataforma Google Play e 

está disponível para download, funcionando off-line. Mesmo sendo a versão beta, já cumpre 

o papel da carta. 
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INTRODUÇÃO 

A Qualidade do Solo é tema de grande relevância na atualidade devido à preocupação 

mundial com o meio ambiente, pois este possui relação direta com importantes processos 

biogeoquímicos. 

Em busca de manter o crescimento agrícola, utilizando de forma sustentável o solo, 

surgiram diferentes indicadores de caráter químico, físico e biológico, que buscam 

demonstrar o estado de “saúde” em que o solo se encontra, destes, o método físico se destaca 

por englobar atributos dos outros dois.  

Métodos laboratoriais são capazes de quantificar características físicas, no entanto 



exigem muito tempo e elevado custo. A Avaliação Visual da Estrutura do Solo (VESS), que 

usa a visão em conjunto com o tato como principais ferramentas para avaliação, é um método 

rápido e eficaz, além de ser de baixo custo.  

Engloba-se no termo Avaliação Visual do Solo o conjunto de saberes científicos e 

empíricos, naturais da observação, logo há uma simplificação objetiva da saúde física de um 

Solo, comprovadamente representativa (Guimarães et al, 2011). 

A Avaliação Visual da Estrutura do Solo (VESS) é um teste de pá aonde se atribui uma 

nota ao solo com base em sua qualidade física, os critérios para tal nota são os agregados 

naturais presentes, os poros, raízes e outras características físicas. A nota pode variar de Qe1 

(ótimo) a Qe5 (ruim). Para realizar o VESS se utiliza uma carta levada a campo onde se tem 

uma descrição do procedimento de um lado e do outro os 5 níveis de qualidade com imagens, 

onde é feita uma aferição para auxiliar na conclusão da nota. A partir dessa nota, que é semi-

quantitativa, pode-se constatar vários fatores em relação ao solo, tais como, potencial 

agrícola, produtividade, manejo, etc... (Guimarães et al, 2011).  

Levando em conta a crescente expansão da tecnologia, mais precisamente o uso global 

de smartphones, que não se limita ao urbano e atinge também as diversas zonas rurais, 

considerou-se transformar a carta utilizada na avaliação visual da estrutura do Solo (VESS) 

em um modelo virtual, adicionando também outras funções que podem auxiliar produtores 

rurais e demais usuários do VESS na atribuição da nota final e tomadas de decisão. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para elaboração do aplicativo obteve-se a modelagem utilizando a carta de avaliação 

(Figuras 1 e 2) que é levada a campo no método tradicional. E para o desenvolvimento 

utilizou-se a linguagem JAVA com a IDE Android Studio. Foram feitas também filmagens 

durante os testes da estrutura do solo para compor um tutorial intuitivo ao usuário. 

 

Figura 1 – Parte da frente da carta do VESS. 
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Fonte: http://paginapessoal.utfpr.edu.br/rachelguimaraes/vess. 

Figura 2 – Parte de trás da carta do VESS. 

 

Fonte: http://paginapessoal.utfpr.edu.br/rachelguimaraes/vess. 

http://paginapessoal.utfpr.edu.br/rachelguimaraes/vess
http://paginapessoal.utfpr.edu.br/rachelguimaraes/vess


RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a modelagem e desenvolvimento do aplicativo obtivemos a versão Beta do 

aplicativo, apresentada na (figura 3), onde temos a tela inicial e a tela do Tutorial. Temos em 

VESS, as informações sobre o desenvolvimento do método, em TUTORIAL, temos GIFs 

explicativos sobre como proceder com o método de corte da fatia e como avalia-la, em 

AVALIAR SOLO, temos uma tela de inserção para os dados coletados para obtermos a nota 

final da fatia.  

Figura 3 – Apresentação do Aplicativo Mobile do VESS. 

    

Fonte: Autoria própria. 

CONCLUSÕES 

O aplicativo está disponível gratuitamente na Google Play, mesmo sendo versão Beta 

é funcional e cumpre o objetivo de substituir a carta que é levada a campo, dando suporte 

para produtores rurais e demais usuários nas tomadas de decisão. 
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