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RESUMO 

A Organização das Nações Unidas estima que até os anos de 2030 haverá um crescimento 

populacional expressivo que exigirá um aumento de 70% na produção agrícola para atender à 

crescente demanda por alimentos. A expansão e intensificação agrícola tradicionais podem levar 

a escassez de recursos. Por isso, implementação de práticas agrícolas sustentáveis é fundamental 

para atingir a segurança alimentar e minimizar o impacto ambiental. A agricultura de precisão 

(AP) é uma ferramenta de gerenciamento de plantio que visa o uso mais eficiente de recursos 

naturais para otimizar a produção. A fertilidade do solo é um dos parâmetros monitorados pela AP 

para garantir o fornecimento adequado de nutrientes para as plantas. Desta forma, nesta 

dissertação, propõe-se uma plataforma microfluídica baseada em papel para determinação de 

nutrientes essenciais para as plantas por meio de métodos colorimétricos. O objetivo é desenvolver 

um dispositivo portátil que permita a análise simultânea dos macronutrientes nitrogênio, fósforo, 

potássio, cálcio e magnésio em campo, com o auxílio de um smartphone para a leitura e 

armazenamento de dados. Para a construção das curvas analíticas, foram avaliados os sinais 

analíticos decorrentes de reações colorimétricas de cada um dos nutrientes em diferentes espaços 

de cores. No caso do potássio, diversos parâmetros de diferentes espaços de cores indicaram uma 

possível linearidade com a concentração do analito. Porém, a falta de homogeneidade na 

distribuição dos reagentes na zona de detecção pode contribuir na imprecisão das medidas e, por 

isso, os métodos precisam ser melhor investigados. Para o fósforo, o método vanadomolibdato não 

foi suficiente para detectar as baixas concentrações do analito na solução do solo e método 

colorimétricos ou eletroquímicos mais sensíveis devem ser desenvolvidos. Para o nitrato, o método 

que resultou em melhor linearidade (R2 = 0,992), limite de detecção e quantificação (0,299 e 0,996 

mmol L–1, respectivamente), precisão intermediária (8%) e repetibilidade (4%) foi o ΔRGB. Para 

o cálcio, a escala de cinza o melhor método de quantificação, com linearidade, limite de detecção 

e quantificação, precisão intermediária e repetibilidade de 0,993; 0,595 mmol L–1; 1,98 mmol L–1; 

3% e 4%, respectivamente. Para o magnésio, a tonalidade foi o parâmetro que melhor quantificou 

os níveis esperados do analito no solo, com linearidade, limite de detecção e quantificação, 

precisão intermediária e repetibilidade de 0,999; 0,144 mmol L–1; 0,481 mmol L–1; 0,2% e 1,0%, 

respectivamente. Por fim, para o amônio, a tonalidade também foi o melhor método, com 

linearidade, limite de detecção e quantificação, precisão intermediária e repetibilidade de 0,988; 

0,170 mmol L–1; 0,481 mmol L–1; 0,8% e 0,4%, respectivamente. 
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ABSTRACT 

The United Nations estimates that by year 2030 there will be significant population growth that 

will require a 70% increase in agricultural production to meet the growing demand for food. 

Traditional agricultural expansion and intensification can lead to resource scarcity. Therefore, 

implementing sustainable agricultural practices is essential to achieve food security and minimize 

environmental impact. Precision agriculture (PA) is a planting management tool aimed at the most 

efficient use of natural resources to optimize production. Soil fertility is one of the parameters 

monitored by the PA to ensure an adequate supply of nutrients for the plants. Thus, in this 

dissertation, a paper-based platform is proposed for the determination of essential macronutrients 

for plants through colorimetric methods. The objective is to develop a portable device that allows 

the simultaneous analysis of the macronutrients nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, and 

magnesium at the field, with the aid of a smartphone for reading and storing data. For the 

construction of the analytical curves, the signal of each nutrient in different color spaces were 

evaluated. In the case of potassium, several parameters of different color spaces indicated possible 

linearity with the analyte concentration. However, the lack of homogeneity in the distribution of 

reagents in the detection zone can contribute to the imprecision of measurements, and, therefore, 

the methods need to be better investigated. For phosphorus, the vanadomolybdate method was not 

sufficient to detect low concentrations of the analyte in the soil solution and more sensitive 

colorimetric or electrochemical methods should be developed. For nitrate, the method ΔRGB 

resulted in the best linearity (R2 = 0.992), detection and quantification limit (0.299 and 0.996 mmol 

L–1, respectively), intermediate precision (8%), and repeatability (4%). For calcium, the gray scale 

was the best quantification method, with linearity, limit of detection and quantification, 

intermediate precision, and repeatability of 0.993; 0.595 mmol L–1; 1.98 mmol L–1; 3% and 4%, 

respectively. For magnesium, the hue was the parameter that best quantified the expected levels of 

the analyte in the soil, with linearity, detection and quantification limit, intermediate precision, and 

repeatability of 0.999; 0.144 mmol L–1; 0.481 mol L–1; 0.2% and 1.0%, respectively. Finally, for 

ammonium, the hue was also the best quantification method, with linearity, detection and 

quantification limit, intermediate precision, and repeatability of 0.988; 0.170 mmol L–1L; 0.481 

mmol L–1; 0.8% and 0.4%, respectively. 
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1. Introdução 

1.1. Cenário atual 

Agricultura sustentável concentra-se no princípio de que devemos atender as demandas da 

sociedade atual sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias 

necessidades.1,2 Agricultura é a principal fonte de alimento e de matéria-prima para a indústria, 

fornece meios de subsistência para 40% da população mundial, além de representar 30% do 

produto interno bruto em países de baixa renda.3,4 De acordo com a Organização das Nações 

Unidas (ONU), cerca de 7,7 bilhões de pessoas habitam o globo atualmente. Porém, projeções 

indicam que este número pode aumentar para 8,6 bilhões em 2030, e 9,7 bilhões até 2050,4 o que 

vai exigir um aumento de 70% na produção de alimentos.4,5  

O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 2 – Fome Zero e Agricultura 

Sustentável é um dos 17 ODSs estabelecidos pela ONU em 2015. O ODS 2 pretende acabar com 

a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoraria da nutrição e promover a agricultura 

sustentável até 2030.4 Contudo, com a pandemia de COVID-19, o cenário mundial atual não está 

otimista com o progresso desse objetivo. Em 2020, estima-se que entre 720 e 811 milhões de 

pessoas passaram fome.6 No Brasil, a situação é alarmante: 60% das famílias estão vivendo em 

insegurança alimentar, sem ter acesso a alimentos. Cerca de 660 milhões de pessoas ainda podem 

enfrentar a fome em 2030, em parte devido aos efeitos duradouros da pandemia COVID-19 na 

segurança alimentar global – 30 milhões a mais do que em um cenário em que a pandemia não 

tivesse ocorrido.6,7 

A ONU propõe que o caminho para combater a fome e erradicar a má nutrição é a 

transformação do sistema alimentar. Uma das mudanças propostas é intervir ao longo das cadeias 

de abastecimento de alimentos para reduzir o custo de alimentos nutritivos. O aumento da 

produtividade agrícola e a produção sustentável de alimentos são, portanto, cruciais no combate à 

fome.4 De acordo com a FAO, a agricultura representa 38% do uso de terras. Embora a área líquida 

dedicada à agricultura continue a se expandir, esta expansão é insustentável e mascara a perda de 

terra devido à degradação e abandono de terra que resulta da perda de solo, erosão, esgotamento 

de nutrientes e salinização. O aumento do uso de agroquímicos, como fertilizantes de nitrato e 

fosfato, pesticidas e herbicidas, aumentam os rendimentos no curto prazo, mas também provocam 
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impactos negativos significativos na qualidade do solo e da água e na saúde dos ecossistemas e 

espécies, que podem por sua vez, minam a segurança alimentar.6 

O uso mais eficiente de recursos naturais é central na intensificação sustentável.8 Por isso, 

o monitoramento da saúde e fertilidade do solo torna-se essencial para garantir que quantidades 

adequadas dos principais nutrientes requeridos pelas plantas estejam disponíveis, visando aumento 

da produção e evitando o excesso de adubação, que leva à poluição ambiental e ao desbalanço do 

ecossistema por fenômenos como a eutrofização, por exemplo.9 - 11 Nesse sentido, a agricultura de 

precisão é uma prática de gerenciamento agrícola valiosa, que tem por fundamentos: aumento da 

produção e, consequentemente, da sustentabilidade financeira, melhoria da eficiência econômica 

e redução de impacto no meio ambiente.12 

1.2. Agricultura de Precisão 

A Sociedade Internacional de Agricultura de Precisão (ISPA, do inglês The International 

Society of Precision Agriculture) adotou, em 2019, a seguinte definição para agricultura de 

precisão: 

 “Agricultura de precisão é uma estratégia de gerenciamento que reúne, processa e analisa 

dados temporais, espaciais e individuais e os combina com outras informações para respaldar 

decisões de gerenciamento de acordo com a variabilidade estimada para melhorar a eficiência no 

uso de recursos, produtividade, qualidade, rentabilidade e sustentabilidade da produção 

agrícola.”13 

Este sistema integrado de gerenciamento de plantio faz uso de Tecnologias de Informação e 

Comunicação para avaliar e coletar dados sobre as reais necessidades de uma plantação para 

auxiliar na tomada de decisão. Esta abordagem centrada na coleta localizada de dados visa otimizar 

o rendimento com o mínimo de insumos melhorando, portanto, a eficiência no uso de recursos. 

Assim, o objetivo principal da agricultura de precisão é aumentar a produtividade e o retorno 

financeiro ao mesmo tempo que reduz o impacto ambiental.14,15 A Figura 1 ilustra, de forma geral, 

o ciclo de gerenciamento da agricultura inteligente, que se baseia na coleta de dados em campo de 

uma plantação específica por meio de sensores. As informações coletadas podem ser recuperadas 

e armazenadas por meio de aplicativos de software sincronizados com a internet. Então, algoritmos 

de Inteligência Artificial (IA) são implementados para avaliar os dados e gerar modelos de 
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previsão. Por fim, tem-se a etapa de tomada de decisão e execução da ação por meio de 

equipamento avançados que podem receber pedidos de uma unidade de controle computadorizada. 

A resposta da colheita frente a decisão tomada é registrada e o ciclo recomeça. 15 

 

Figura 1. Ciclo de gestão baseado em informações para agricultura avançada. 

 

Fonte: Adaptado de SAIZ-RUBIO e ROVIRA-MÁS (2020) 

 

A agricultura de precisão analisa e gerencia a variabilidade, no espaço e no tempo, de seis 

principais fatores da produção agrícola: i) Rendimento; ii) Campo; iii) Solo; iv) Plantações; v) 

Fatores anômalos e vi) Manejo. Como a qualidade do solo impacta significativamente no 

rendimento das plantações, a análise do solo associada à agricultura de precisão é grande aliada no 

monitoramento em tempo real dos processos de perdas nutricionais. Desta forma, o escopo deste 

projeto é centrado na avaliação da fertilidade do solo.16 

1.3. Solo 

O solo é essencial na função ecológica sendo base para o crescimento das plantas terrestres, 

incluindo o fornecimento de nutrientes, água, moderação da temperatura e suporte. Sua formação 

envolve processos bioquímicos e físicos complexos e é descrita consideração a interação de cinco 

fatores: i) Clima; ii) Organismos; iii) Relevo; iv) Material de origem; v) Tempo. Em sua formação, 

o material de origem se diferencia em seções aproximadamente paralelas – chamadas de horizontes 
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(Figura 2) – que são nomeadas e classificadas com base nas suas propriedades físicas e químicas, 

conforme mostra a Tabela 1. O conjunto de horizontes define o perfil do solo.17 – 20 

 

Figura 2. Representação dos horizontes do solo diferenciados pelas suas características físicas e 

químicas descritas na Tabela1. 

    

Fonte: solofertil.com 

 

Assim, o solo é um sistema natural dinâmico composto por minerais, matéria orgânica, 

organismos vivos, gás e água.18 A água retida nos poros ou espaços vazios do solo contém diversas 

substâncias orgânicas e inorgânicas e, por isso, é denominada solução do solo e é fonte de absorção 

de nutrientes para as raízes das plantas.21 Portanto, a concentração de nutrientes na solução do solo 

é crítica para o fornecimento de nutrientes às raízes das plantas. 
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Tabela 1. Características que identificam as camadas que compõem o perfil do solo, conforme 

indicados na Figura 1. 

Horizonte Característica 

O Camada superficial com alta porcentagem de matéria orgânica 

A Horizonte mineral superficial com acúmulo de matéria orgânica 

E 
Horizontes de translocação (eluviação) de materiais (argila, matéria orgânica 

dentre outros), deixando maior quantidade de partículas de areia e silte. 

B 

Horizonte mineral subsuperficial caracterizado pelo acúmulo de argilas 

procedentes dos horizontes superiores e de óxidos e hidróxidos de ferro e 

alumínio. 

C 
Horizonte mineral minimamente afetado ou não afetado pelos processos de 

formação do solo 

R Horizonte mineral consolidado (rocha matriz sem alteração) 

Fonte: Serviço Geológico do Brasil (2014) 

 

Uma vez que os minerais são absorvidos da solução do solo, o pH da solução deve ser levado 

em consideração, pois este influencia na disponibilidade dos nutrientes para absorção. Então, 

apenas uma proporção da quantidade total de nutrientes no solo pode ser absorvida e utilizada 

pelas plantas.22,23 A Figura 3 mostra a disponibilidade dos nutrientes essenciais de acordo com o 

pH. Em geral, a maioria das culturas desenvolve-se melhor em pH entre 6,0 e 7,0. No Brasil, 

considera-se a faixa entre 6,0 e 6,5 como adequada, sendo que esse valor pode variar dependendo 

da cultura.24 
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Figura 3. Efeito do pH na disponibilidade de nutrientes no solo. 

 

Fonte: Adaptado de EMBRAPA (1998) 

 

A capacidade de troca catiônica (CTC) é outro fator que influencia na disponibilidade dos 

nutrientes. Este parâmetro avalia a quantidade de cátions trocáveis capazes de neutralizar as cargas 

negativas das partículas constituintes do solo, como a argila e o húmus. Essas partículas possuem 

sítios carregados negativamente atraindo cátions de forma reversível, que podem ser substituídos 

por um outro íon de mesma carga. Assim, a CTC representa a capacidade do solo de reter H+, Ca2+, 

Mg2+, Na+, K+, NH4
+ e Al3+. A CTC varia de acordo com a composição do solo e seus valores são 

expressos em centimol de carga por decímetro cúbico de solo (cmolc dm-3). A amplitude comum 

da CTC varia de 0 a 50 cmolc dm-3 sendo que, quanto maior o valor, maior a capacidade do solo 

em reter cátions. Assim, como mostra a Figura 4, solos argilosos possuem maior capacidade de 

retenção de carga (CTC variando de 6 – 25 cmolc dm-3), geralmente apresentam alto teor de matéria 

orgânica e maior capacidade de retenção de umidade. Já solos arenosos (CTC variando de 1 – 5 

cmolc dm-3), possuem baixo teor de matéria orgânica, estão mais susceptíveis a perda de nutrientes 

por lixiviação e possuem menor capacidade de retenção de umidade.25 – 27 
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Figura 4. Características gerais de solos que apresentam conteúdo de argila e capacidade de troca 

catiônica diferentes. 

 

Fonte: EMBRAPA (1998) 

 

Outras propriedades do solo – teor de água, profundidade, potencial redox, quantidade de 

matéria orgânica do solo, atividade microbiana e aplicação de fertilizantes – também devem ser 

levados em consideração para o cálculo da biodisponibilidade dos nutrientes para as plantas 

(Figura 5). A concentração dos nutrientes na solução do solo é chamada de intensidade; a 

capacidade do solo de fornecer nutrientes para a solução do solo é chamada de capacidade. 

Extratores fracos, como a água, acessam a concentração dos nutrientes na solução do solo e será o 

foco deste trabalho.23 

1.4.Fertilidade do solo 

Fertilidade do solo é um conceito importante, pois determina a adequação de um solo à 

produção agrícola. A Organização de Alimentos e Agricultura das Nações Unidas (FAO, do inglês 

Food and Agriculture Organization) define fertilidade do solo como sendo “a capacidade do solo 

de fornecer nutrientes essenciais e água às plantas em quantidades e proporções adequadas para o 

seu crescimento e reprodução, na ausência de substâncias tóxicas que possam inibir o crescimento 

das plantas”.6 
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Figura 5. Ilustração dos fatores determinantes na biodisponibilidade de nutrientes. 

 

Fonte: Adaptado de MARSCHNER e RENGEL (2012) 

 

Todas as plantas requerem vários elementos minerais inorgânicos para o seu 

desenvolvimento e crescimento saudável. Esses elementos também são chamados de nutrientes 

essenciais e são classificados em dois grupos com base na quantidade relativa necessária para o 

funcionamento normal da planta. Os macronutrientes, que incluem nitrogênio (N), potássio (K), 

fósforo (P), cálcio (Ca), magnésio (Mg) e enxofre (S), são geralmente absorvidos em maiores 

quantidades pela planta do que os micronutrientes, boro (B), cloro (Cl), cobre (Cu), ferro (Fe), 

manganês (Mn), molibdênio (Mo), níquel (Ni) e zinco (Zn). A Tabela 2 mostra as concentrações 

médias encontradas no solo e no tecido vegetal. 
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Tabela 2. Conteúdo médio dos elementos minerais (em g kg–1 de matéria seca) no solo e fitomassa 

de plantas terrestres, e necessidade média dos elementos minerais. 

 

Fonte: EMBRAPA (2010) 

 

Atualmente são reconhecidos 14 nutrientes essenciais que desempenham papéis cruciais 

em várias funções das plantas. Em 1939, pesquisadores sugeriram três critérios de essencialidade: 

1) uma planta é incapaz de completar seu ciclo de vida na ausência do nutriente; 2) a função do 

elemento é específica para esse elemento e não pode ser substituída por outro elemento; e 3) o 

elemento está diretamente envolvido no processo metabólico ou estrutural da planta. A raiz da 

planta é responsável pela absorção de nutrientes no solo. Portanto, os nutrientes devem estar na 

sua forma biodisponível para que possam ser absorvidos. A Tabela 3 resume as principais formas 

pelas quais os elementos são adquiridos pelas plantas.28 
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Tabela 3. Nutrientes essenciais para as plantas e a forma como são encontrados no solo e 

absorvidos. 

Nutriente Forma absorvida 

Nitrogênio NO3
-, NH4

+ 

Potássio K+ 

Fósforo HPO4
2- 

Cálcio Ca2+ 

Magnésio Mg2+ 

Enxofre SO4
2- 

Boro H3BO3, H2BO3
- 

Cobre Cu2+ 

Ferro Fe2+, Fe3+ 

Níquel Ni2+ 

Manganês Mn2+ 

Molibdênio MoO4
2- 

Zinco Zn2+ 

Cloro Cl- 

Fonte: Adaptado de GRUSAK et al. (2001) 
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1.5. Função dos macronutrientes 

1.5.1. Nitrogênio (N) 

 O nitrogênio é constituinte integral das proteínas, ácidos nucleicos, clorofila, co-enzimas, 

fito-hormônios e metabólitos secundários, sendo o nutriente requerido em maior quantidade pelas 

plantas – depois do carbono – principalmente na fase ativa de crescimento. A Figura 6 ilustra as 

classes em que o nitrogênio é encontrado nas plantas. Apesar de o nitrogênio atmosférico (N2) 

estar disponível para absorção pelas plantas, apenas as que formam simbiose com bactérias 

fixadoras de nitrogênio são capazes de fazer a captação do N2. Assim, a disponibilidade de 

nitrogênio para as raízes é um fator decisivo para o crescimento das plantas. Como visto na Tabela 

3, o nitrogênio é absorvido pelas raízes na forma de nitrato e amônio. O nitrato, além de estar 

presente em maiores concentrações (1 – 5 mmol L–1) do que o amônio (0,1 – 2 mmol L–1) na 

solução do solo agriculturáveis, também está mais acessível para absorção por ter maior 

mobilidade no solo.23, 28 Em solos ácidos, existe uma competição entre o íon amônio e íon 

hidrogênio. Já em solos alcalinos, a maior concentração de íons hidroxila podem inibir a absorção 

de nitrato.29 

 

Figura 6. Principais formas de absorção do nitrogênio e sua presença nas plantas. 

 

Fonte: Adaptado de HAWKESFORD et al. (2012) 

 

Segundo a FAO, cerca de 100 milhões de toneladas de fertilizantes nitrogenados foram 

aplicados no mundo todo em 2008 com o objetivo de aumentar a produção agrícola. Contudo, 



  

28 
 

apenas 40-50% do fertilizante aplicado é utilizado pela colheita e o excesso não absorvido pode 

resultar em problemas ambientais, como a poluição da água e do ar.23 

Determinação colorimétrica de nitrato 

O reagente de Griess é um clássico para a detecção de nitrito. Neste método, o nitrito reage 

com uma amina primária aromática, a sulfanilamida, em meio ácido, formando um composto 

diazo. Este composto, então, reage com NED, um composto aromático contendo um grupo amino, 

formando um corante azo (Figura 7), que absorve luz na região de 545 nm e, portanto, apresenta 

uma cor vermelho púrpura.30 Porém, o nitrato não reage com o reagente de Griess e precisa ser 

reduzido à nitrito para que sua detecção seja possível. Reagentes como zinco, cádmio, 

hidrazinecobre, cádmio com cobre, e enzimas têm sido usados para a redução de nitrato a nitrito 

No entanto, a utilização de alguns desses reagentes produzem quantidades relativamente grandes 

de resíduos tóxicos ou cancerígenos e podem não ser adequados para uso em campo. O zinco é 

uma alternativa satisfatória para a conversão de nitrito a nitrato e elimina a geração de produtos 

tóxicos associado ao uso de cádmio – metal comumente utilizado na determinação de nitrato.31 

 

Figura 7. Representação da reação de Griess: a sulfanilamida reage com o nitrito, formando o íon 

diazônio, que, então, reage com NED formando o corante azo. 

 

Fonte: Giustarini (2008) 
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Determinação colorimétrica de amônio 

A reação de Berthelot, ou método indofenol, Figura 8a foi empregado pela primeira em 1859 

e é um dos métodos mais utilizados para a detecção de amônio em água do mar. Contudo, este 

método gera compostos voláteis perigosos à saúde humana (orto-clorofenol).32,33 O método 

salicilato para detecção de amônio é uma alternativa ao método do indofenol. Este método 

alternativo foi introduzido pela primeira nas ciências do solo em 1983 e baseia no uso de salicilato 

de sódio – para evitar trabalhar com compostos fenólicos – e nitroprussiato de sódio como 

catalisador.34 O método salicilato é capaz de detectar baixas concentrações de amônio, sendo outra 

vantagem, pois as concentrações de amônio na solução do solo são baixas (0,1 – 2,0 mmol L–

1).23,28,35 

 

Figura 8.  – a) Mecanismo de reação do método indofenol b) mecanismo de reação do método 

salicilato 

 

Fonte: Adaptado de ZHU et al. (2019) 
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Para a detecção, o íon amônio reage com hipoclorito para formar monocloroamina, que então 

reage com o salicilato para formar o composto 5-aminosalicilato. O 5-aminosalicilato é então 

oxidado na presença do catalisador nitroprussiato formando o composto indosalicilato de cor azul 

(Figura 8b).32,35,36 

 

1.5.2. Fósforo (P) 

 O fósforo é componente estrutural de muitas macromoléculas, incluindo ácidos nucléicos, 

fosfolipídios, certos aminoácidos e várias coenzimas. Tem papel importante na transferência de 

energia via ligação pirofosfato na molécula de ATP (trifosfato de adenosina) e fornece energia 

metabólica na fotossíntese e respiração ao se ligar com grupos hidroxila (-OH) de diferentes 

açúcares via esterificação.22 

A captação de fósforo pelas plantas ocorre, principalmente, pela absorção de ânions 

primários e secundários de ortofosfato (H2PO4
– e HPO4

2–, respectivamente). Esses compostos são 

formados, em sua maioria, a partir da liberação de fósforo resultante do intemperismo da apatita. 

Essa liberação é extremamente lenta, o que resulta na deficiência generalizada de P.24 Na solução 

do solo, a concentração de fosfato pode variar de 1 – 50 µmol L-1.37 

A Figura 9 ilustra como pH influencia na disponibilidade fósforo para as plantas. Em pH 

baixo, o fósforo interage com óxidos de ferro e alumínio (fixação), ficando indisponível para 

absorção. Já em pH elevado, o fósforo precipita com o cálcio. Portanto, o pH entre 6 e 7 representa 

a faixa de disponibilidade máxima de fósforo. Assim, o solo brasileiro, mais ácido por estar 

localizado majoritariamente em uma zona tropical, é deficiente em fósforo.19,29  

A maior parte do fosfato usado em fertilizantes é derivada da fosforita, que é um recurso 

não renovável. Assim, é esperado que os recursos globais de fosfato se esgotem nos próximos 50 

a 100 anos, uma vez que mais fertilizantes com fósforo serão necessários para produzir mais 

alimentos e fibras para sustentar a crescente população global.21,38 
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Figura 9. Fixação de fósforo em função do pH do solo, onde as “montanhas” indicam fixação (ou 

indisponibilidade para absorção) do fósforo e os “vales” a disponibilidade de fósforo para absorção 

pelas raízes das plantas 

 

Fonte: Adaptado de solofertil.com 

 

Determinação colorimétrica de fósforo 

O método vanadomolibdato é largamente empregado na detecção de fósforo. Este método foi 

empregado pela primeira vez em 1948 para determinação de fósforo em rochas.39 Em condições 

ácidas, o ácido ortofosfórico é a forma favorecida (Figura 10)40 que, então, reage com os íons 

molibdato para formar o heteropoliácido molibdofosfórico de cor amarela. Na presença de íons 

vanadato, forma-se o heteropoliácido ternário vanadomolibdofosfórico, cuja absortividade molar 

é 3,6.103 mol–1cm–1 em 385 nm. Os heteropoliácidos ternários têm maiores absortividades molares 

e comprimentos de onda máximos mais longos do que o próprio heteropoliácido, o que possibilita 

sua detecção em concentrações pequenas de até 10 µmol L–1. A reação proposta é representada na 

equação 2, onde MoO3 representa o molibdato presente na forma Mo6+ em meio ácido.36,41,42 

 

H3PO4 + 12MoO3 → H3PMo12O40    Equação 1 
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Figura 10. Distribuição das espécies de ortofosfato solúvel de acordo com o pH a 25 °C 

 

Fonte: Adaptado de WARWICK et al. (2012) 

 

O composto dodecamolibdato de fosfato H3PMo12O40 é um heteropoliácido que forma 

estruturas do tipo Keggin (Figura 11). Os ânions Keggin são descritos como [XM12O40]
y-, onde X 

representa o hétero átomo presente na forma de XO4
3-, nesse caso PO4

3- e, M, um metal, portanto 

pertencendo a classe dos polioxometalatos. A estrutura de Keggin no polianion [PM12O40]
3- 

contém um tetraedro central formado pelo héteroátomo PO4
3- e quatro grupos [Mo3O13] 

organizados em octaedros que compartilham o átomo de oxigênio nos vértices, bem como o 

oxigênio do héteroátomo. Essas estruturas são muito conhecidas, principalmente na área da 

fotocatálise, pois esses compostos são reduzidos facilmente, passando por processos redox 

reversíveis de forma rápida e em condições moderadas.43 

 

Figura 11. Representação da estrutura tipo Keggin para ânion [PMo12O40]
3- 

 

Fonte: PALMISANO et al. (2016) 
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Um agente redutor como o ácido ascórbico pode ser usado para reduzir o Mo6+ a Mo5+, 

formando o ácido vanadomolibdofosfórico reduzido de cor azul. O complexo reduzido apresenta 

seu máximo de absorção em cerca de 650-850 nm, com a absortividade molar em 725 nm de 

2,3.104 mol− 1cm− 1.41  

 

1.5.3. Potássio (K) 

A crosta terrestre contém cerca de 2,6% de potássio.21 Em solos, o potássio pode ser 

encontrado no solo em 3 formas: i) o potássio não disponível, que está fortemente preso nas rochas; 

ii) o potássio lentamente disponível, que é retido entre folhas de argila e é liberado lentamente e 

iii) o potássio prontamente disponível (Figura 12).24 Na solução do solo, a concentração de potássio 

é tipicamente encontrada na faixa de 100 – 4000 µmol L–1.37 

O potássio é absorvido pelas plantas como K+ e é o segundo nutriente mais requerido pelas 

plantas, depois do nitrogênio. Este cátion é o mais abundante no citoplasma, pois não é 

metabolizado, ao contrário do nitrogênio e do fósforo, contribuindo no potencial osmótico das 

células. Além disso, o K+ auxilia no estabelecimento do gradiente eletroquímico através das 

membranas, contribuindo para o transporte de inúmeras espécies químicas pela membrana.28 

A deficiência de K+, embora rara, pode reduzir a fotossíntese e aumentar a respiração das 

plantas, provocando uma diminuição do suprimento de carboidratos.24 Portanto, o crescimento da 

planta pode ser estimulado pelo suprimento adicional de K+.21 
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Figura 12. Esquema ilustrando o ciclo do potássio. 

 

Fonte: floratakanashi.agr.br  

 

Determinação colorimétrica de potássio 

Um dos métodos para a detecção de potássio consiste na complexação do íon potássio com o 

éter coroa 4-aminobenzo-18-crown-6, ou ABC, que possui diâmetro do macro ciclo molecular 

compatível com o analito de interesse. Forma-se uma estrutura do tipo sanduiche que interage com 

as nanopartículas de ouro provocando a agregação das nanopartículas. Isso provoca o fenômeno 

chamado de ressonância plasmônica de superfície (SPR, Surface Plasmon Ressonance) no pico de 

absorção que pode ser relacionar com a concentração de potássio de uma amostra.44 No papel, o 

mecanismo de detecção baseia-se na funcionalização das nanopartículas de ouro com o reagente 

ABC. Quando adicionado, o potássio interage com o reagente ABC formado o complexo 

sanduíche, que provoca agregação das nanopartículas resultando na mudança de cor da zona de 

detecção (Figura 13).45 
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Figura 13. Mecanismo proposto para a detecção colorimétrica de potássio no papel 

 

Fonte: Adaptado de CHITBANKLUA et al. (2021) 

 

1.5.4. Cálcio (Ca) 

O cálcio é abundante na litosfera, estando presente em minerais como dolomita, calcita, 

feldspatos e anfibólios, portanto, frequentemente presente em altas concentrações na solução do 

solo. Em solos ácidos, parte do cálcio pode ser perdido por lixiviação e parte permanece adsorvida 

em coloides do solo – partículas de 10–4 a 10–7 cm com cargas em sua superfície.  Já em solos 

alcalinos, o cálcio pode precipitar como carbonato, fosfato ou sulfato (pouco solúveis). O cálcio 

disponível para a absorção pelas raízes é aquele adsorvido nos coloides e presente na solução do 

solo – geralmente em uma concentração muito baixa – e sua maior disponibilidade se dá em pH 

próximo a 6,5.29 Na solução do solo, sua concentração varia de 100 – 5000 µmol L-1.37 

A maioria das funções do Ca – como componente regulatório ou estrutural das 

macromoléculas – está relacionada à sua capacidade de coordenação, estabelecendo ligações intra- 

e intermoleculares estáveis, mas reversíveis. Por exemplo, o íon Ca2+ se complexa prontamente 

com grupos negativos de compostos orgânicos, como grupos carboxila (R-COO–) de pectinas, 

conferindo rigidez às paredes celulares. Por isso, diferente dos demais macronutrientes, uma 

quantidade considerável de cálcio total no tecido vegetal está presente nas paredes celulares. O 

cálcio também exerce o papel de mensageiro secundário, atuando como um sinalizador intracelular 

devido às variações nas concentrações de Ca2+ citosólico livre em resposta a um estímulo 

ambiental.21,28,46 
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Determinação colorimétrica de cálcio 

Um dos métodos para a detecção de cálcio é a utilização do indicador murexida. Na presença 

de cálcio, a murexida altera sua cor de amarelo para vermelho-alaranjado. Isto porque o íon Ca2+, 

que age como ácido de Lewis, forma um complexo com o indicador metalocrômico na proporção 

de 1:1 que absorve luz em uma região do espectro eletromagnético (480 nm). Em pH neutro, a 

murexida é um ânion monovalente cuja carga está distribuída entre o átomo de nitrogênio e os 

quatro átomos de oxigênio que contribuem para a coordenação do metal (Figura 14).47-49  

 

Figura 14. a) Representação da estrutura da murexida; b) proposta da estrutura do complexo 

muxerida- cálcio 

 

Fonte: Masoud (2005)56 

 

1.5.5. Magnésio (Mg) 

O magnésio no solo é proveniente do intemperismo de rochas contendo minerais como 

biotita, hornblenda, dolomita e clorita. Devido ao processo de intemperismo, o magnésio 

disponível para captação encontra-se adsorvido à superfície das argilas e matéria orgânica, bem 

como na solução do solo. Sua maior disponibilidade se dá em solos com pH próximo a 6,5. A 

absorção de cátion pelas plantas pode ser inibida pela presença de outros cátions como K+, NH4
+, 

Ca2+ e Mn2+ ou mesmo H+,29,46 podendo provocar deficiência de magnésio nas plantas. Essa 

deficiência é frequente em solos de baixo pH, calcários, salinos e arenosos em locais de alto índice 

pluviométrico.21,24 Sua concentração na solução do solo pode variar de 100 – 5000 µmol L-1.37 
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As funções do Mg2+ em plantas estão relacionadas, principalmente, à sua capacidade de 

interagir com ligantes fortemente nucleofílicos por meio de ligações iônicas. Como exemplo, o 

Mg2+ está presente na clorofila como átomo central na estrutura da porfirina (Figura 15), além de 

promover reações relacionadas ao transporte de elétrons no estroma. Porém, sua principal função 

é como cofator enzimático e na estabilização de nucleotídeos e ácidos nucléicos.21 

 

Figura 15. Estrutura da clorofila a. 

 

Fonte: wikipedia.org 

 

Determinação colorimétrica de magnésio 

O corante azul de xilidil é conhecido por ser sensível e seletivo para o magnésio, formando um 

complexo vermelho com o íon Mg2+, em meio alcalino, na proporção de 1:1 (Figura 16).50-53 Em 

solução etanólica, o corante apresenta um equilíbrio ácido-base representado na Figura 17,54 com 

valor de pKa1 e pKa2 de 8,99 e 14,01, respectivamente.52 
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Figura 16. Representação da estrutura molecular do corante azul de xilidil (a) e sua interação com 

o metal M (b). 

  

Fonte: a) sigmaaldrich.com; b) Steinman (1992) 

 

Figura 17. Representação do equilíbrio ácido-base do corante azul de xilidil 

 

Fonte: Svoboda e Chromy (1970) 

 

O NET é um ligante tridentado que complexa com íons metálicos divalentes na proporção de 

1:1 (Figura 18). Em meio alcalino, o indicador complexa com os íons Mg2+ passando da cor azul 

para violeta.55 A utilização de dois agentes complexantes para a detecção de íons Mg2+ provoca 

uma mistura de cores que possibilita melhor identificação do composto.56 A Figura 19 mostra as 

diferentes cores obtidas para a detecção de magnésio utilizando azul de xilidil, NET e a mistura 

dos indicadores. É possível notar a mudança na intensidade da cor para o teste contendo os dois 

reagentes, provocando maior diferenciação entre o branco (teste sem o analito de interesse) e o 

teste contendo o analito. 

 

a) b) 
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Figura 18. Representação da interação entre NET e um íon metálico M. 

 

Fonte: Santos et al. (2016) 

 

Figura 19. Comparação entre indicadores para detecção de magnésio. A) Solução contendo NET 

e azul de xilidil sem magnésio e B) com magnésio; C) Solução de NET sem magnésio e D) com 

magnésio; E) Solução de azul de xilidil sem magnésio e F) com magnésio. 

 

Fonte: Ostad et al. (2017) 

 

Tanto o azul de xilidil quanto o NET não são específicos para o magnésio. O EGTA, um agente 

quelante, é, então, utilizado para mascarar a presença dos íons Ca2+, pois este reagente possui maior 

afinidade por íons Ca2+ que por íons Mg2+.51,55 Ademais, a etanolamina auxilia na dissolução de 

sais metálicos, como o azul de xilidil, que apresenta baixa solubilidade em etanol e é parcialmente 

solúvel em água, pois o solvente é um ligante bidentado que possui um grupo amina e um grupo 

hidroxila disponíveis para coordenação com metais.57 
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1.6. Lei do Fator Mínimo 

A lei do fator mínimo afirma que a escassez de qualquer nutriente essencial pode limitar o 

rendimento da plantação, mesmo que todos os outros nutrientes estejam disponíveis em 

quantidades adequadas. Portanto, o crescimento da planta é limitado pelo nutriente presente em 

menor quantidade. A Figura 20 ilustra esse conceito, em que cada tábua do barril representa um 

nutriente essencial para o crescimento das plantas e, a altura da água, o rendimento da plantação. 

Nesse caso, o nitrogênio é o primeiro fator limitante, e, após sua correção, o fósforo se torna o 

fator limitante, e assim por diante.24,58 

 

Figura 20. Representação da lei do fator mínimo.  

 

Fonte: Adaptado de wikipedia.org 

 

A curva de crescimento das plantas em função do suprimento de nutriente (Figura 21) 

apresenta três regiões distintas: i) faixa de deficiência, onde o crescimento aumenta com o aumento 

do suprimento de nutrientes; ii) faixa adequada ou de suficiência, onde o crescimento está em seu 

máximo e permanece praticamente constante frente a mudanças na disponibilidade de nutrientes; 

iii) faixa de toxicidez, onde o crescimento diminui com o aumento do suprimento de nutrientes. 

Na produção agrícola, o suprimento ideal de nutrientes é, geralmente, obtido avaliando-se o 

crescimento da cultura frente à aplicação de fertilizantes.59 Contudo, a aplicação adequada e 

econômica de fertilizantes requer informações sobre a disponibilidade de nutrientes no solo e o 

estado nutricional das plantas. A análise da fertilidade do solo aliada com a agricultura de precisão 

pode servir como uma ferramenta valiosa nesse aspecto por possibilitar a combinação das 
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informações nutricionais do solo de uma determinada plantação com outras informações existentes 

sobre a mesma plantação armazenadas em uma base de dado. Isto permite a modelagem em tempo 

real do sistema solo-planta fornecendo valores mais precisos sobre a aplicação de fertilizante 

suficiente para maximizar a produtividade e minimizar custos.60 

 

Figura 21. Correlação entre suprimento de nutriente e crescimento da planta. 

 

Fonte: Römheld (2012) 

 

1.7. Análises de Solo 

Como mencionado anteriormente, somente uma proporção da quantidade total de nutrientes 

no solo é absorvida e utilizada pelas plantas, e depende de fatores internos (relacionados à própria 

planta) ou externos (meio). A estimativa da disponibilidade de nutrientes disponíveis no solo é 

rotineiramente feita por extrações químicas, avaliando-se a resposta das plantações à aplicação de 

fertilizantes. No entanto, essas extrações não permitem a simulação dinâmica temporal e espacial 

do suprimento de nutrientes do solo ou da demanda de nutrientes das culturas. Essa análise fornece, 

principalmente, um indicativo da capacidade de um solo de fornecer nutrientes à planta, e não a 

biodisponibilidade, intensidade e mobilidade dos nutrientes.23 

Os métodos convencionais de extração utilizam diversos reagentes químicos e equipamentos 

que tornam o processo complexo e que ainda podem gerar resultados divergentes dependendo do 

protocolo de análise escolhido.23 Ademais, as técnicas instrumentais geralmente empregadas, 
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como Espectrometria de Emissão Óptica por Plasma Acoplado Indutivamente (ICP – OES) e 

Espectrofotometria de Absorção Atômica (AAS), requerem equipamentos caros e profissionais 

capacitados.34 Ainda, os centros de análise se encontram, geralmente, distantes do local de coleta, 

o que implica em maior tempo para o recebimento dos resultados da análise, limitando a 

capacidade de tomada de decisão dos agricultores. Assim, realizar as análises no campo pode 

superar esse problema, permitindo o ajuste de nutrientes em tempo real e evitando a sub- ou 

superaplicação local de insumos.60,61 

Na agricultura de precisão, diferentes sensores são empregados para monitorar os parâmetros 

do solo. Os dados coletados são armazenados na nuvem para serem posteriormente analisados e 

utilizados para criar modelos de previsão. Os sensores de solo mais utilizados na agricultura de 

precisão podem ser classificados de acordo com a técnica utilizada: i) óptico ou radiométrico, ii) 

elétrico ou eletromagnético, iii) eletroquímico e iv) mecânico (Tabela 4).62 Geralmente, sensores 

ópticos – baseados em espectroscopia de refletância – e eletroquímicos – que usam eletrodos 

seletivos de íon – são utilizados para avaliar as propriedades químicas do solo, porém esses 

sensores ainda apresentam limitações importantes como longo tempo de preparo da amostra e 

resposta da análise, interferência da umidade do solo de outras propriedades do solo, 

instrumentação cara e delicada e requerem calibração constante.63,64 

 

Tabela 4. Sensores de solo para monitoramento em tempo real das propriedades do solo e suas 

aplicações em agricultura de precisão. 

Continua 

Tipo de sensor Aplicações Referência 

Eletroquímico pH, nitrato, potássio Adamchuk et al. (2007; 2004) 

Elétrico e 

eletromagnético 

Textura, umidade do solo, profundidade, 

CTC 

Kim et al. (2009);  

King et al. (2005);  

Sudduth et al. (2003) 

Ótico e 

radiométrico 

Matéria orgânica e umidade Rossel et al. (2006);  

Chang et al. (2001);  
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Tabela 4. Sensores de solo para monitoramento em tempo real das propriedades do solo e suas 

aplicações em agricultura de precisão. 

Conclusão 

Tipo de sensor Aplicações Referência 

Acústico Textura, densidade, profundidade Grift et al. (2002) 

Mecânico Compactação, compactação de camadas Stafford and Werner (2003);  

Manor and Clark (2001) 

Fonte: Adaptado de Bah et al. (2012) 

 

1.8. Dispositivo microfluídico baseados em papel 

Point-of-care testings (POCT) são testes rápidos efetuados no local de coleta da amostra, que 

possibilitam triagem em ambiente não-laboratorial, minimizando atrasos e despesas inerentes de 

análises laboratoriais. Para a implementação desta técnica em países em desenvolvimento, os 

dispositivos devem ser acessíveis, robustos, leves e independentes de infraestrutura de suporte. A 

Organização Mundial da Saúde (OMS) estabelece que os dispositivos para POCT devem ser 

acessíveis, sensíveis, específicos, de fácil manuseio, rápidos e robustos, livre de equipamentos, 

disponíveis ao consumidor. Estes critérios (conhecidos como ASSURED) foram originalmente 

definidos para dispositivos de diagnóstico médico, mas a diretriz pode ser aplicada a qualquer 

dispositivo analítico em locais onde os recursos são limitados.65  

Parar satisfazer as considerações estipuladas pela OMS, os testes analíticos geralmente 

precisam ser miniaturizados e simplificados, razão pela qual a microfluídica é uma candidata em 

potencial para fabricação de POCT.65 As plataformas microfluídicas são baratas, portáteis, 

analisam pequenos volumes de amostra, possuem capacidade de analisar múltiplos analitos, 

propiciando alto rendimento e análises mais rápidas.65,66 Os dispositivos geralmente são feitos de 

silício, vidro ou polímeros, porém sua escalabilidade requer alto investimento. Por sua vez, o papel 

é um substrato altamente disponível, barato, leve, biocompatível, pode ser facilmente modificado, 

descartado com segurança e tem potencial para produção em larga escala. Além disso, sua natureza 



  

44 
 

fibrosa e porosa resulta em uma ação capilar inerente ao papel, que movimenta o fluído sem a 

necessidade de fontes externas de bombeamento.67 

Os dispositivos analíticos microfluídicos baseados em papel (µPADs) são plataformas 

tecnológicas inovadoras para manipulação e análise de fluidos, sendo de fácil fabricação e 

operação, além de ser portátil, viabilizando seu uso fora do laboratório.68 O grupo de pesquisa do 

professor George Whitesides da Universidade Harvard foi o primeiro a introduzir o conceito de 

µPAD, em 2007. O que tornou seu trabalho único foi o uso de fotolitografia para a confecção de 

padrões para controle do fluxo.68 Desde então, vários métodos de fabricação como flexografia, 

estampagem, impressão a jato de tinta, dentre outros, foram propostos. No entanto, essas técnicas 

são inviáveis para produção em massa, pois os processos contam com várias etapas de fabricação 

e os equipamentos necessários são caros.67 A técnica de impressão com cera surgiu em 2009, sendo 

o método de fabricação mais comum para µPAD.69 Neste método, a cera é depositada na superfície 

do papel por impressão. Então, o papel impresso é levado ao aquecimento provocando o 

derretimento da cera, que permeia ao longo da espessura do papel, criando uma barreira 

hidrofóbica. Este método é promissor, pois é rápido, barato e conveniente para produção em larga 

escala. Além disso, o processo é ecológico, pois utiliza reagentes não tóxicos nas impressões.65 

1.9. Métodos de detecção 

Existem muitas estratégias de detecção para µPAD, sendo as mais comuns: colorimétrica, 

eletroquímica, fluorescência, quimiluminescência e eletroquimiluminescência.68 A detecção 

colorimétrica baseia-se no movimento passivo da amostra, sob efeito capilar, para a zona de teste 

do dispositivo, onde o analito reage com determinados reagentes para produzir uma mudança de 

cor detectável.70 É um dos métodos de detecção mais utilizados para µPAD, pois é simples, 

versátil, fornece resultados rápidos e claros, é viável para aplicação em área remotas e, portanto, 

para POCT.67,68 Ademais, a alta razão entre a área superficial do papel e seu volume melhora os 

limites de detecção para métodos colorimétricos. Apesar de suas vantagens, o julgamento da cor 

final a olho nu é subjetivo.68 

Os avanços tecnológicos possibilitaram a digitalização dos dados obtidos a partir dos POCTs, 

que podem ser vinculados com o uso de dispositivos móveis para monitoramento remoto. Além 

disso, os novos dispositivos viabilizam o armazenamento de dados que podem ser utilizados para 
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avaliar a probabilidade de um diagnóstico. A Internet das Coisas (IoT – Internet of Things), abre 

campo para inovações na área de dispositivos de diagnóstico visando o controle de qualidade em 

tempo real para testes realizados em áreas com recursos limitados. Por isso, pesquisadores 

propuseram adição de dois novos critérios, atualizando o antigo acrônimo para REASSURED, 

onde R é conectividade em tempo real (Real-time connectivity) e E facilidade de coleta de amostra 

(Ease of specimen collection).71 

A fim de atender os dois novos critérios, os diagnósticos do futuro podem incluir smartphones 

para a leitura dos POCTs. Os smartphones podem tornar a avaliação da cor, ou intensidade da cor, 

mais reprodutível do que as comparações visuais, uma vez que possuem funções para registro e 

processamento de sinal ótico.72 Resumidamente, a zona de detecção é fotografada pela câmera do 

celular e a concentração do analito é determinada pelos sinais colorimétricos da imagem (por 

exemplo, intensidade de vermelho, azul e verde). Logo, resultados mais precisos e exatos podem 

ser alcançados pelo uso de câmeras de celular para a quantificação de testes colorimétricos.68 

Assim sendo, o uso de smartphones como transdutores de sinal é capaz de fornecer uma plataforma 

de alta sensibilidade, portátil, rápida e de fácil operação para realização de análises em tempo 

real.66 

Além de sua alta capacidade de aquisição de imagem, os smartphones são amplamente 

disponíveis.4,71 Hoje, 3,8 bilhões de pessoas possuem smartphone, totalizando 48,2% de usuários 

no mundo, e a expectativa é que este número continue crescendo.73 Assim, o uso de smartphones 

como ferramenta de leitura de µPADs é vantajosa quando se visa o desenvolvimento de POCTs 

acessíveis à população e de fácil manuseio.74,75 Ademais, segundo a Anatel (Agência Nacional de 

Telecomunicações), 88,23% dos brasileiros estão cobertos com sinal de telefonia móvel de 

tecnologia 4G. Já no mundo, a cobertura 4G atinge 83% da população.76 Assim, associar o uso de 

smartphones com os µPADs pode superar as barreiras de acessibilidade de tecnologias de 

monitoramento agrícola para o pequeno produtor de países de média e baixa renda, representando 

uma solução de importância social com alto potencial de comercialização.68, Ainda, esta tecnologia 

viabiliza a atualização dos dados em tempo real que, com auxílio de um software apropriado e 

aplicando ferramentas de geostática, possibilita a modelagem da distribuição e monitoramento da 

mobilidade de nutrientes do solo de uma região. 

 

https://www.gov.br/anatel/pt-br
https://www.gov.br/anatel/pt-br


  

46 
 

1.10. Processamento de imagem 

O termo processamento de imagem refere-se ao tratamento de uma imagem bidimensional 

(entrada) para a imagem desejada (saída) por meio do ajuste de parâmetros determinados. Imagens 

capturadas por smartphones são registradas como um arranjo bidimensional – em formato de 

matriz – onde cada elemento desse arranjo é um pixel. Cada pixel carrega um valor, como mostra 

a Figura 22. No caso de imagens coloridas, esses valores são representados pelas intensidades das 

componentes dos espaços de cores – propostas de organização específica das cores no espaço.77 

Um espaço de cores deve ser descrito por um mínimo de três parâmetros diferentes, visto que a 

visão humana é baseada na percepção tricromática. Alguns dos espaços de cores mais conhecidos 

são: o RGB (do inglês, Red: vermelho; Green: verde; Blue: azul), CIELab (do inglês, lightness: 

luminosidade, a: eixo verde-vermelho, b: eixo azul-amarelo) e HSV (do inglês, hue: tonalidade; 

saturation: saturação; value: valor ou brilho). Assim, combinação das componentes dos modelos 

tridimensionais descrevem uma cor no espaço (Figura 23).77,78 

As imagens coloridas ocupam maior espaço de armazenamento. Isso porque cada pixel possui 

três valores de intensidade, onde cada valor de intensidade de cor é representado por uma matriz 

bidimensional, armazenados como um arranjo tridimensional. As imagens coloridas podem ser 

convertidas em escala de cinza para diminuir o espaço necessário para armazenamento, ocupando 

um terço do espaço inicialmente requerido. Ademais, como a imagem em escala de cinza é mais 

simples que uma imagem colorida, desenvolver um algoritmo para o processamento dessa imagem 

pode ser mais objetivo.79,80 

O processamento digital requer a quantização da imagem digital. Em processamento de sinal, 

o termo quantização refere-se ao processo de mapear valores contínuos para um conjunto de 

valores finitos e discretos, aproximando valores do mundo real por meio de uma representação 

digital. Para representar os sinais do mundo real, pode ser feita a medida da intensidade de uma 

imagem registrada por um sensor de câmera, por exemplo.77 Geralmente, as câmeras de 

smartphone usam um sensor semicondutor de metal-óxido complementar (CMOS) que converte 

os fótons da radiação – no caso de uma foto, a radiação refletida da superfície do objeto – em sinal 

elétrico.81 Imagens coloridas contém informações das componentes dos espaços de cores e a 

quantização pode ser feita individualmente ou coletivamente (quantização vetorial). Para extrair 

as informações das imagens digitais, pode-se usar um software de código aberto (open source), 
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como ImageJ.78 Recentemente, pesquisadores desenvolveram um software automático 

(ColorScan) capaz de reconhecer a zona de teste de microdispositivos baseados em papel e extrair 

informações de diferentes espaços de cores.82 Eliminando o tratamento manual das imagens – 

como é feito no ImageJ – é possível fazer análises mais rápidas, além de aumentar a 

reprodutibilidade das medidas. 

 

Figura 22. Representação das escalas de cores que compõem uma imagem: a) À esquerda, imagem 

em escala de cinza evidenciando o menor elemento que compõe a imagem: o pixel. À direita, está 

a representação da mesma imagem como um arranjo de pixel, onde cada pixel assume um valor 

inteiro na escala de cinza que vai de 0 (preto) a 255 (branco), como mostra a barra acima da 

imagem. b) Imagem colorida decomposta nas componentes do espaço de cores RGB. Cada 

componente gera uma imagem bidimensional composta por pixels, que podem assumir valores de 

0 a 255 em cada canal. A combinação desses 3 valores de pixel determina a cor do respectivo pixel 

na imagem final.   

 

 

 

Fonte: Adaptado de mathworks.com 

 

 

 

a) 

b) 
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Figura 23. Representação dos espaços de cores tridimensionais: a) RGB; b) HSV; c) Lab 

 

 

Fonte: a) e b) POPOV (2018); c) Konica Minolta Sensing Singapore Pte Ltd (2018) 

 

2. Objetivos 

2.1.  Objetivo geral 

Oferecer uma plataforma microfluídica baseada em papel (µPAD) para análise 

semiquantitativa e simultânea de cinco macronutrientes essenciais para plantas: N, P, K, Mg e Ca 

usando reações colorimétricas com o auxílio de um smartphone para fazer a leitura das zonas de 

detecção. 

2.2.  Objetivos específicos 

- Desenvolver dispositivo microfluídico em papel para monitoramento simultâneo e 

semiquantitativo de macronutrientes presentes no solo; 

- Investigar comportamento do fluxo de líquidos frente aos layouts propostos e otimizar 

configuração;  

- Desenvolver métodos colorimétricos rápidos para a determinação dos analitos nitrato, 

cálcio, magnésio, amônio, fosfato e potássio para auxiliar a tomada de decisão dos 

agricultores; 

- Avaliar performance dos métodos colorimétricos propostos com relação aos seguintes 

parâmetros analíticos: faixa linear de concentração, limites de detecção e quantificação, 

reprodutibilidade, repetibilidade e sensibilidade; 
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- Realizar estudo de interferência entre macronutrientes; 

- Otimização dos métodos de detecção. 

 

3. Materiais e Métodos 

3.1. Desenho e confecção dos microdispositivos 

Círculos de 5 mm de diâmetro foram criados no software AutoCAD. Os desenhos foram 

impressos em papel cromatográfico Whatman nº 1 pelo método de impressão à cera utilizando a 

impressora Xerox ColorQube 8570. Em seguida, os papeis impressos foram levados à estufa 

(modelo Nova Ética) à 110 ºC por 1 min (Figura 24). 

 

Figura 24. Processo de fabricação do µPAD: O padrão do dispositivo é projetado com o software 

AutoCAD. A cera é, então, depositada em papel cromatográfico Whatman nº 1 pelo método de 

impressão à cera. O papel impresso é colocado no forno a 110 ºC por 1 min para permitir que a 

cera derreta e permeie o papel. 

 

Fonte: Autoria própria 

 

3.2. Aquisição e tratamento de imagem 

Foi feito um vídeo da zona de detecção com um iPhone 8 (Apple Inc., Estados Unidos), 

utilizando o próprio flash do celular como fonte de luz. Utilizou-se uma distância fixa de 8,5 cm 

entre o smartphone e o dispositivo. As imagens das zonas de detecção foram cortadas dos vídeos 

e tratadas em um software de código aberto (ColorScan).82 Para a análise dos círculos, fixou-se 

uma área de 1961 pixels para os testes de nitrato e amônio, 1257 pixels para os testes cálcio e 709 
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pixels para o teste de magnésio. Foram extraídos das imagens os valores de intensidade de cada 

componente dos espaços de cores RGB, HSV e Lab, além das intensidades na escala de cinza. 

Para a construção das curvas analíticas para cada analito, correlacionou-se a intensidade das 

componentes dos espaços de cores RGB, HSV e CIELab com a concentração do analito. Foram 

avaliadas correlações individuais de cada componente dos espaços de cores com a concentração 

do analito de interesse. A mesma avaliação foi feita para escala de cinza. Para RGB, também se 

considerou a magnitude do vetor entre as coordenadas do branco (Ro, Go, Bo) e a coordenada do 

teste contendo o analito (Rt, Gt, Bt), conforme demonstra a equação 1.74  

 

ΔRGB = √(𝑅𝑡 − 𝑅0)2 +  (𝐺𝑡 − 𝐺0)2 +  (𝐵𝑡 − 𝐵0)2   Equação 1. 

 

3.3. Determinação de potássio 

Preparou-se uma solução de 8 mmol L–1 de ABC, pesando-se 2,62 mg do reagente e 

dissolvendo-se em água desionizada para 25 mL de solução. Em seguida, dilui-se a solução de 

ABC para 16 µmol L–1. Nanopartículas de ouro (AuNP) foram preparadas seguindo o método de 

redução ácido cloroáurico em citrato de sódio.44 

A solução estoque 20 mmol L–1 de potássio foi preparada pesando-se 74,6 mg de cloreto de 

potássio e dissolvendo-se em água deionizada em um balão volumétrico de 50 mL. A faixa de 

concentração trabalhada foi de 0,05 a 5 mmol L–1. 

Antes de adicionar no papel, preparou-se uma solução contendo 65 µL de AuNP e 15 µL de 

ABC 16 µmol L–1 e aguardou-se três min antes da aplicação da solução no papel. Foram feitos 

cinco testes: i) adicionando-se 4 µL da solução AuNP-ABC no papel e 4 µL de amostra logo em 

seguida; ii) adicionando-se 4 µL da solução AuNP-ABC no papel e 4 µL de amostra após secagem 

do reagente; iii) adicionando-se 2 µL da solução AuNP-ABC no papel e 4 µL de amostra após 

secagem do reagente; iv) adicionando-se 4 µL da solução AuNP-ABC no papel e 4 µL de amostra 

após secagem do reagente; v) adicionando-se 4 µL da solução AuNP-ABC no papel e 2 µL de 

amostra. Os testes não foram feitos em triplicata. 
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3.4. Determinação de fósforo 

Para a determinação de fosfato, preparou-se uma solução contendo 2 g de molibdato de 

amônio, 0,1 g de metavanadato de amônio, 9,5 mL de HCl 37% e água deionizada para completar 

o volume para 100 mL. Uma solução de 0,5 mol L–1 de ácido ascórbico foi preparada dissolvendo-

se 2,2 g de ácido ascórbico em água deionizada em um balão volumétrico de 25 mL. 

A solução estoque de dihidrogenofosfato foi preparada pesando-se 4,0 mg de fosfato de sódio 

monobásico e diluindo-se em água deionizado em um balão volumétrico de 25 mL. As diluições 

foram preparadas na faixa de 0 a 50 µmol L–1. 

No papel, fez-se dois testes: i) adicionando-se 4 µL da solução de vanadomolibdato e, após 

secagem, 5 µL de amostra; ii) adicionando-se 2 µL da solução de vanadomolibdato, 2 µL da 

solução ácido ascórbico e, após secagem, 5 µL de amostra. Todas as medidas foram feitas em 

triplicata. 

3.5. Determinação de nitrato 

Para realizar a detecção via reagente de Griess, duas soluções foram preparadas. Para a solução 

I de 100 mmol L–1 de sulfanilamida, 430,5 mg de sulfonilamida foram dissolvidos em uma mistura 

de 1:10 de ácido clorídrico (HCl) 37% para água deionizada em um balão volumétrico de 25 mL. 

Para a solução II, 129,6 mg de cloridrato de N-(1-naftil) etilenodiamina (NED) e 3,17 g de ácido 

cítrico foram dissolvidos em água deionizada em um balão volumétrico de 25 mL, resultando em 

uma mistura de 20 mmol L–1 de NED e 660 mmol L–1. A suspensão de zinco foi preparada 

dissolvendo-se 50 mg de zinco metálico em pó em 1 mL de água.35,83 

No papel, 8 µL da suspensão de zinco foram adicionados em um canal de redução. Aguardou-

se secagem completa e cobriu-se o canal com fita adesiva. Adicionou-se 0,5 µL da solução I e 0,5 

µL da solução II em camadas fluídicas distintas e aguardou-se secagem completa (Figura 25). Para 

montagem do dispositivo 3D, as camadas foram dobradas entre si e fixadas com prendedor de 

papel (binder) (Figura 26). 

A solução estoque de nitrato de 10 mmol L–1 foi preparada dissolvendo-se 42,5 mg de nitrato 

de sódio em água deionizada completando o volume para 50 mL em um balão volumétrico. 
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Adotou-se uma faixa de 1 a 5 mmol L–1 de nitrato para o preparo das diluições a partir da solução 

estoque. 

Para a construção da curva analítica, aplicou-se 15 µL de amostra na zona de amostragem, 

sendo que o branco foi feito com a adição de 15 µL de água desionizada. A aquisição das imagens 

da zona de detecção foi feita em 5 min e em 15 min. Todas as medidas foram feitas em triplicata.  

 

Figura 25. Representação da montagem do dispositivo para o teste de nitrato. As soluções de 

sulfanilamida e NED foram depositadas em camadas fluídicas distintas. O zinco foi adicionado no 

canal de redução e imobilizado com uma fita adesiva. Após secagem, dos reagentes, dobrou-se o 

dispositivo. Adicionou-se a amostra e aguardou-se 15 min para o desenvolvimento da cor. 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Figura 26. a) Fotografia do dispositivo para o teste individual de nitrato com uma presilha para 

garantir o contato íntimo das camadas fluídicas; b) Caminho percorrido pela amostra (corte 

longitudinal): amostra é inserida na camada fluídica 1 (círculo esquerdo da Figura 16.a)), que 

percola pelas camadas 2 e 3 – conforme mostrado pelas setas rosas – retornando à camada 1, na 

zona de detecção (círculo direito da Figura 16. b)). A parte preta representa a barreira hidrofóbica 

de cera e, a parte branca, o papel cromatográfico formando o caminho por onde a amostra percola. 

                 

Fonte: Autoria própria 

1 

2 

3 

a)  b)  
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3.6. Determinação de cálcio 

Uma solução de 0,2% de murexida foi preparada dissolvendo-se 2 mg do reagente em 1 mL 

de água deionizada. Para preparar o dispositivo, adicionou-se 1 µL da solução de murexida na 

zona de detecção e aguardou-se 5 min para secagem.73 

A solução estoque de cálcio de 20 mmol L–1 foi preparada dissolvendo-se 29,4 mg de cloreto 

de cálcio dihidratado em água deiozinada, completando-se o volume em um balão volumétrico de 

10 mL. A faixa de concentração utilizada para o preparo das diluições foi de 0,1 a 5 mmol L–1. 

Para a detecção, 1,4 µL de amostra foi adicionado na zona de detecção. Aguardou-se 15 minutos 

para a aquisição das imagens. Todas as medidas foram feitas em triplicata. 

3.7. Determinação de magnésio 

Foram preparadas duas soluções. Para a solução I, dissolveu-se 5,8 mg de corante azul de 

xilidil em 1 mL de água deionizada. Então, pesou-se 63,8 mg de EGTA (ácido etilenoglicol bis(2-

aminoetiléter)-N,N,N’,N’ tetra-acético ou ácido egtázico) e dilui-se em 30 mL de água deionizada. 

O pH da solução de EGTA foi ajustado para 8,25 com uma solução de NaOH 0,33 mol L–1 e, então, 

completou-se o volume da solução em um balão volumétrico de 50 mL. Em um balão volumétrico 

de 10 mL, adicionou-se 97,4 µL da solução de corante, 477 µL da solução de EGTA e 604 µL de 

etanolamina. Completou-se o volume com água deionizada, resultando em uma solução de 110 

µmol L–1 de azul de xilidil, 160 µmol L–1 de EGTA e 1 mol L–1 de etanolamina. Para a solução II, 

dissolveu-se 40 mg do corante negro de eriocromo T (NET) em 2,0 mL de etanol.47 

A solução estoque de 20 mmol L–1 de magnésio foi preparada em um balão de 10 mL 

dissolvendo-se 40,7 mg de cloreto de magnésio hexahidratado em água deionizada. A faixa de 

trabalho para o preparo das diluições foi de 0,1 a 5 mmol L–1. 

No dispositivo, adicionou-se 0,4 µL da solução I na zona de detecção e aguardou-se 5 min. Em 

seguida, adicionou-se 0,1 µL da solução II na zona de detecção e aguardou-se mais 5 min. Para o 

teste, adicionou-se 1,4 µL de amostra e aguardou-se 15 min para a aquisição dos vídeos. Todas as 

concentrações foram feitas em triplicata.  
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3.8. Determinação de amônio 

A determinação de amônio foi realizada utilizando o método salicilato.35 Foi preparada uma 

solução A contendo 0,5 mL de hipoclorito, 0,25 g de hidróxido de sódio com volume de água 

deionizada para completar um balão volumétrico de 50 mL. A solução B foi preparada contendo 

5 g de salicilato de sódio, 20 mg de nitroprussiato de sódio, 0,25 g de hidróxido de sódio e água 

deionizada para completar o volume de um balão de 50 mL. 

A solução estoque de 20 mmol L–1 de íon amônio foi preparada pesando-se 10,7 mg de cloreto 

de amônio e dissolvendo-se com água deionizada em um balão de 10 mL. A faixa de trabalho para 

o preparo das diluições foi de 0,1 a 2 mmol L–1. 

No papel, adicionou-se 4 µL da solução A e 4 µL da solução B, em seguida. Então, 

adicionou-se 1 µL de amostra. Os vídeos foram registrados em 5, 10, 15, 20 e 30 minutos. Todas 

as medidas foram feitas em triplicata. 

3.9. Estudo de interferentes 

Para o estudo de interferentes, fixou-se a concentração do analito estudado e dos interferentes 

com base na concentração média dos nutrientes no solo. Num primeiro estudo, foi avaliado a 

interferência individual dos nutrientes. Em seguida, avaliou-se a interferência conjunta de dois 

nutrientes na determinação do analito de interesse. A Tabela 5 mostra os volumes e concentrações 

utilizadas para os testes. As soluções foram preparadas para 1 mL e o volume foi completo com 

água deionizada. Exemplo: para o estudo de interferência de cálcio na determinação de nitrato, 

adicionou-se 40 µL da solução estoque de 75 mmol L–1 de nitrato, 150 µL da solução estoque de 

20 mmol L–1 de cálcio, e o volume foi completo com 810 µL de água deionizada. 
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Tabela 5. Concentrações utilizadas para os testes de interferentes. Os volumes demonstrados 

foram utilizados no preparo de 1mL de solução contendo o analito de interesse e um único 

interferente. 

Analito Solução estoque 

(mmol L–1
) 

Concentração média 

desejada (mmol L–1) 

Volume para diluição / 

µL 

Nitrato (NO3
–) 75,0 3,0 40 

Nitrito (NO2
–) 10,0 0,1 10 

Potássio (K+) 20,0 2,0 100 

Dihidrogenofosfato (H2PO4
3–) 1,3 0,025 22,12 

Amônio (NH4
+) 20,0  1,0 50 

Magnésio (Mg2+) 20,0 3,0 150 

Cálcio (Ca2+) 20,0 3,0 150 

Fonte: Autoria própria 

 

4. Resultados 

4.1. Análise de imagens 

O modo vídeo foi escolhido para assegurar uma iluminação contínua da zona evitando-se 

variações devido o disparo do flash em uma captura de foto. Além de eliminar o uso de 

equipamentos externos, uma das vantagens de trabalhar com o próprio flash do celular como fonte 

de luz dominante é cancelar as variações da luz do ambiente. Como o dispositivo visa aplicação 

em campo, é importante que as condições de luz se mantenham constantes, pois variações da 

luminosidade podem geram resultados diferentes para uma mesma concentração. Se a intensidade 

da luz exterior for igual ou superior ao do LED da câmera do smartphone, o efeito da luz do 

ambiente passa a ser importante. Por exemplo, em um dia ensolarado, sob luz direta do sol, a 

luminosidade pode chegar à 30.000 lux, enquanto os smartphones são capazes de compensar a luz 

ambiente até 1.000 lux.74 Assim, é importante que os testes sejam realizados ao abrigo de 

ambientes muito iluminados. Um aplicativo que avalia a luminosidade do ambiente e alerta o 

usuário se está apropriada para a leitura dos testes poderia superar essa limitação.  

O uso do software ColorScan para análise de imagem torna-se vantajoso frente ao ImageJ, 

pois o software reconhece os limites da barreira hidrofóbica. No ImageJ, o analista precisa 

selecionar a região de interesse e delimitar manualmente a fronteira entre a zona de teste e o 
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material circundante. Além disso, esta zona também deve ser centralizada para evitar a captura não 

uniforme do sinal. Este programa baseado em Python automaticamente identifica e mede zonas 

contendo sinais de qualquer geometria ou cor a partir de imagens de dispositivos baseados em 

papel, possibilitando a análise automatizada de sinais colorimétricos em µPADs.82 

4.2. Determinação de potássio 

Ao testar o mecanismo proposto em solução, observou-se alteração na cor das nanopartículas 

de vermelho (Figura 27.1a) para roxo (Figura 27.1b) somente na presença de ABC, o que indica 

que as nanopartículas se agregaram na ausência do analito de interesse, impossibilitando a 

detecção do analito (Figura 27.1c). Diminuiu-se a concentração de ABC, de 800 para 3 µmol L–1, 

e o efeito observado foi uma mudança menos intensa na coloração das nanopartículas (Figura 

27.2a, contendo apenas as AuNP, para Figura 27.2b contendo AuNP e ABC menos concentrado). 

Quando adicionado potássio, houve uma alteração de cor, ainda que pouco perceptível (Figura 

27.2c).  

 

Figura 27. Otimização da reação colorimétrica para detecção de potássio em solução utilizando 

os reagentes ABC e AuNP: 1.a) 80 µL AuNP; b) 80 µL AuNP + 10 µL ABC 8 mmol L–1; c) 80 

µL AuNP + 10 µL ABC 8 mmol L–1 +10 µL solução de potássio 20 mmol L–1. 2. a) 65 µL AuNP 

b) 65 µL AuNP + 15 µL ABC 16 µmol L–1; c) 65 µL AuNP + 10 µL ABC 16 µmol L–1 + 5 µL 

solução de potássio 20 mmol L–1. 

     1. a)        b)          c)                2. 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Ao adicionar os reagentes no papel, houve formação de agregados que resultou em uma 

distribuição desigual da cor na zona de detecção que pode impossibilitar a quantificação do analito 

com precisão. Foram realizados diferentes testes em papel com o objetivo de encontrar as melhores 
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condições para realizar a detecção do analito e identificar uma possível tendência na alteração da 

cor da zona de detecção. No primeiro teste, fez-se a adição dos reagentes no papel e, em seguida, 

e adicionou-se a amostra. As imagens foram feitas 20 min depois, com as zonas de detecção ainda 

molhadas. Como mostra a Figura 28a, observa-se um comportamento linearmente decrescente (R2 

= 0,987) no eixo a – que vai de ciano (-100) a magenta (+100) – do espaço de cores CIELab na 

faixa de concentração de 0,1 a 5 mmol L–1. As medidas não foram feitas em triplicata e, por isso, 

a tendência deve ser melhor investigada repetindo-se os testes nas mesmas condições. No segundo 

teste, antes da adição da amostra, esperou-se a secagem completa dos reagentes (20 min). Em 

seguida, adicionou-se a amostra e as imagens foram feitas 20 min depois. Observou-se uma 

possível tendência linear no canal S do espaço de cores HSV (Figura 28b) que pode ser melhor 

avaliada com um maior número de medidas. A intensidade dos valores no eixo S são menores que 

os apresentados na Figura 28a, assim, a diferença de intensidade de uma concentração para outra 

é pequena (no máximo 0,09), afetando a sensibilidade do método. No terceiro teste, o 

procedimento foi o mesmo do primeiro, com a diferença da proporção de reagente depositado no 

papel (2 µL) para o volume de amostra (4 µL). Uma possível tendencia linear com o canal R do 

espaço de cor RGB foi observada (R2 = 0,942). Por fim, no último teste, foi observado um 

comportamento linear utilizando a escala de cinza, com R2 = 0,901. É importante repetir todas as 

medidas para confirmar se, de fato, existem as tendências lineares observadas. 
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Figura 28. Curvas analíticas para determinação de potássio na faixa de 0,05 – 5 mmol L–1, 

considerando a) o eixo a do espaço de cores CIELab; b) Saturação do espaço de cores HSV; c) 

Canal vermelho (R) do espaço de cores RGB; d) escala de cinza. 

  

   

Fonte: Autoria própria 

 

4.3. Determinação de fósforo 

Idealmente, o método que resultaria em maior contraste com o papel para a detecção de fosfato 

seria o método vanadomolibdato com a adição do agente redutor, ácido ascórbico. De fato, ao 

observar os complexos apresentados na Figura 29, a cor que poderia ser mais facilmente observada 

no papel devido ao contraste entre as cores do substrato e do complexo formado seria a imagem 

da Figura 29b. Contudo, a utilização do agente redutor não é interessante comercialmente, uma 

vez que o tempo de vida do dispositivo é reduzido de um ano para seis semanas.61  
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No papel, ambos os métodos (com e sem agente redutor) foram testados. O que se observou, 

todavia, foi que, na faixa de concentração de interesse, para ambos os métodos, não houve 

mudança detectável na intensidade da zona de detecção, o que impossibilitou a detecção do analito 

(Figura 30). Portanto, este método colorimétrico não é indicado para detecção de níveis de fosfato 

no solo. 

 

Figura 29.  Formação dos complexos de fosfato pelo método metavanadomolibdato a) na ausência 

de reagente redutor (solução de vanadomolibdato e solução estoque de dihidrogenofosfato 1,3 

mmol L–1) e b) após a adição da solução redutora de ácido ascórbico.  

  

Fonte: Autoria própria 

 

Figura 30. Teste em papel contendo 4 µL da solução de vanadomolibdato e 5 µL de solução de 

H2PO4
- 50 µmol L-1 a) ainda molhado e b) após secagem completa (24 min). Teste contendo 2 µL 

da solução de vanadomolibdato, 2 µL da solução redutora e 5 µL da solução H2PO4
– 50 µmol L-1; 

c) ainda molhado e d) após secagem completa. 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Um método colorimétrico alternativo para detecção de fosfato é a reação de íons 

fosfomolibdato com o corante catiônico verde malaquita, que é um método mais sensível do que 

o apresentado anteriormente, cuja absortividade molar em meio aquoso é de 7,8.104 mol–1 cm–1 

em 650 nm. Além da melhor sensibilidade, este método possui menor tempo para desenvolvimento 

da cor. Outra alternativa é a detecção do analito por quimiluminescência utilizando luminol 
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oxidado com ácido molibdofosfórico que resulta em melhor sensibilidade e limite de detecção de 

1,0.10–3 µmol L–1.41 

4.4.Determinação de nitrato 

Tanto a sulfanilamida quanto o NED são sensíveis à luz. Assim, os reagentes preparados foram 

mantidos protegidos da exposição da luz ambiente e expostos somente no momento do teste para 

evitar a decomposição.84,85 Ademais, ambos os compostos competem pela reação com o nitrito, 

por esse motivo, cada componente do reagente de Griess foi adicionado em camadas fluídicas 

distintas para assegurar a ordem correta da reação e aumentar a estabilidade e o tempo de vida do 

dispositivo.86,87 O tempo de vida do dispositivo pode ser estendido para 30 dias se selado à vácuo 

e mantido sob refrigeração.84 

Volumes de amostra de 10 a 15 µL foram testados, sendo 15 µL o volume adequado para 

percorrer todas as camadas fluídicas. O tempo ótimo de reação é de 5 min,72 contudo, a zona de 

teste ainda estava molhada no momento da aquisição das imagens, o que ocasionou uma maior 

imprecisão nas medidas, uma vez que as imagens foram feitas com flash, que refletiu na superfície 

molhada. Então, aguardou-se a secagem da zona de detecção (15 min) para a aquisição das imagens 

(Figura 31). 

 

Figura 31. Fotografia do dispositivo 5 min (esquerda) e 15 min (direita) após a adição de solução 

contendo nitrato. 

  

Fonte: Autoria própria 
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4.4.1. Otimização do dispositivo 

No primeiro dispositivo proposto de análise simultânea (Figura 32a), houve um problema de 

backflow (fluxo de líquido no sentido inverso) (Figura 32b). Essa é uma das desvantagens dos 

µPDAs: a falta de controle do fluxo. Assim, diversas tentativas foram realizadas visando eliminar 

este efeito. A primeira delas foi ajustar o volume de amostra inserido no dispositivo. Duas 

situações foram observadas: na primeira, o volume amostrado não era suficiente para que a amostra 

percolasse e preenchesse todas as zonas de detecção completamente; na segunda, o volume era o 

suficiente para provocar o efeito de difusão do reagente de volta para a zona de reação. Assim, 

uma vez que o ajuste de volume não foi suficiente para solucionar o problema, optou-se pela 

alteração da configuração do dispositivo. Então, foi retirada uma camada fluídica, totalizando três 

camadas que foram dobradas entre si como uma sanfona (Figura 32c). Todavia, o problema de 

backflow persistiu (Figura 32d), com a intensidade da cor da zona de detecção muito menor que a 

da zona de reação. 

 

Figura 32. a) Disposição dos reagentes para análise simultânea de nutrientes. Introdução de 60 µL 

de amostra (azul). Detecção de nitrato: 0,5 µL de solução de sulfanilamida (rosa claro) e 0,5 µL 

de solução de NED + ácido cítrico (rosa escuro). Detecção de cálcio: 1 µL de solução de murexida 

(laranja). Detecção de magnésio: 0,4 µL de solução de azul de xilidil e EGTA + 0,1 µL de solução 

de NET (roxo); b) Fenômeno de backflow nas camadas intermediárias do dispositivo; c) Novo 

dispositivo proposto com a retirada de uma camada fluídica; d) backflow no novo dispositivo 

         

       

Fonte: Autoria própria 

 

a)  

c)  d)  

b)  
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Como alternativa à configuração tridimensional, que supostamente estava resultando na 

inversão do fluxo, testou-se a configuração bidimensional. No primeiro desenho do dispositivo em 

fluxo lateral (Figura 34a), os canais desenhados foram muito longos devido à presença do canal 

de redução para a detecção de nitrato. Isto aumentou significativamente o tempo que a amostra 

percorreu os canais até as zonas de detecção (tempo maior que 5 min), o que pode provocar 

evaporação da amostra (ou seja, mais atraso para preencher todos os canais do dispositivo) e 

aumento do tempo de análise. Assim, a detecção de nitrato não foi testada nesta configuração.  

Esse efeito é previsto pela equação de Lucas-Washburn (equação 3) para descrever o transporte 

de fluidos em materiais porosos, como o papel, onde l (t) é a distância percorrida pela frente do 

fluido sob pressão capilar, γ é a tensão superficial do ar líquido, r é o raio de poro efetivo da matriz 

do papel, θ é o ângulo de contato entre o líquido e o papel, μ é a viscosidade do fluido e t é o 

tempo. O gráfico da distância percorrida pelo tempo é apresentado na Figura 33. Assim, pode-se 

observar que uma desvantagem típica dos dispositivos baseados em papel é a diminuição da 

velocidade do fluxo com o tempo, e este efeito é atribuído à evaporação do líquido que flui.88,89 

 

L = √
𝛾𝑟𝑐𝑜𝑠𝜃

2𝜇
 t                                           Equação 3 

 

Figura 33. Gráfico distância em função do tempo para fluxo acelerado (curva verde), fluxo médio 

ou controle (curva azul) e fluxo lento (curva vermelha) 

 

Fonte: Adaptado de SANTHIAGO et al. (2020) 
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Figura 34. Dispositivos em fluxo lateral a) com canal de redução de nitrato no mesmo plano (raio 

zona de amostra = 4,0 mm; raio zona de detecção = 2,5mm; canais de transporte = 27 mm 

aproximadamente); b) com canal de redução em camada fluídica separada (canal de redução = 13 

× 4,0 mm; raio da zona de amostragem = 6,0 mm; canal de transporte = 11 mm; raio zona de 

detecção = 2,5 mm); c) demonstração da distribuição da cor entre as duas zonas de reação contendo 

as soluções para o método de Griess; d) junção das zonas de reação para a detecção de nitrato e) 

resultados após adição das soluções do reagente de Griess e amostra contendo nitrato; f) nova 

proposta de dispositivo onde as zonas de detecção e os canais de transporte estão em camadas 

fluídicas diferentes; g) resultado após teste para detecção, onde aparece o fenômeno de backflow. 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Para diminuir o tamanho do dispositivo, o canal de redução foi incluído em uma segunda 

camada fluídica (Figura 34b). Contudo, foi observada a distribuição da cor entre as duas zonas 

contendo os reagentes de Griess (Figura 34c). Então, misturou-se os dois reagentes antes separados 

em zonas distintas, em uma única zona de detecção (Figura 34d) para evitar o problema de 

distribuição da cor em todo o canal. Apesar de inicialmente apresentar bons resultados (Figura 

34e), a configuração proposta teve problema de contato entre as camadas fluídicas para alguns 

dispositivos, impedindo que a amostra percorresse o dispositivo até a zona de detecção. Ademais, 

a configuração proposta poderia apresentar o efeito de coffee-ring nas zonas de detecção ligadas 

diretamente ao canal de transporte, resultando na falta de homogeneidade da cor na zona de 

detecção dificultando a quantificação dos analitos. Uma possível solução para contornar esse 
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problema é a adição de açucares (glicose, frutose ou sacarose) para uniformização da solução na 

zona de detecção e pode ser investigada em etapas futuras.90 

Por fim, adotou-se uma configuração de duas camadas para solucionar o problema de contato 

e garantir que a amostra percorreria caminhos iguais até as zonas de detecção (Figura 34f). Porém, 

novamente foi observada a dispersão do produto de volta para o canal de transporte (Figura 34g). 

Devido a problemas na impressora de cera, a etapa de otimização foi descontinuada e, por isso, os 

demais estudos apresentados foram realizados em spots. 

É importante destacar que a equação 3 se baseia em diversas aproximações (tamanho de poro, 

geometria e distribuição, porosidade, seção transversal e permeabilidade constantes) e suposições 

(líquido umedecendo perfeitamente, efeito de intumescimento desprezível, efeitos gravitacionais 

desprezíveis, homogeneidade química, volume de reservatório ilimitado e ausência de absorção 

nas paredes da barreira hidrofóbica). Assim, qualquer violação dessas suposições pode resultar em 

desvios entre as observações experimentais e o resultado previsto. De fato, uma das principais 

fontes de desvio é que o modelo assume que o fluxo ocorre em toda a seção transversal da tira de 

papel, enquanto na verdade só ocorre através de canais de poros interconectados e não 

homogêneos.88,91  

 

4.4.2. Curva analítica 

Em solos destinados a agricultura, a concentração de nitrato de nitrato pode variar de 1 – 5 

mmol L–1.22 A demanda de nitrato pode variar muito de planta para planta,87 sendo difícil encontrar 

valores ótimos para plantações. Assim, testou-se uma faixa de concentração de 0,5 a 10 mmol L–1 

correlacionando-se com os elementos de diferentes espaços de cores, conforme mostra a Figura 

35. Na Tabela 6, estão resumidos os parâmetros R2 e inclinação de cada curva obtida. 

Dentre os canais do espaço RGB, o canal verde apresenta melhor linearidade com o aumento 

da concentração (R2 = 0,972). O método escolhido para determinação da intensidade das cores no 

papel se baseia na luz refletida da superfície da zona de detecção. O corante azo formado pelo 

método de Griess absorve na região do verde e a cor observada é a refletida – não absorvida pelo 

composto – ou a cor complementar, nesse caso, púrpura. Observou-se que, quanto maior a 

intensidade da cor púrpura na zona de detecção, menor a intensidade no canal verde. Ao subtrair 
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do valor do branco a intensidade do canal verde, observa-se uma diferença crescente na 

intensidade, linear com o aumento da concentração de nitrato na amostra, o que possivelmente 

explica a melhor correlação deste canal quando comparado com o azul e o vermelho. 

  

Figura 35. Curva de analítica a) obtida a partir da magnitude do vetor no espaço RGB b) 

considerando cada canal do espaço RGB isoladamente; c) (G); d) a partir da componente 

luminosidade (L) do espaço de cores CIELab; e) utilizando a escala de cinza em função da 

concentração de nitrato. 
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Fonte: Autoria própria 

 

O método ΔRGB resulta em maior inclinação da reta, logo, maior sensibilidade, além de 

apresentar linearidade satisfatória (R2 = 0,992). Neste método, o valor de ΔRGB é interpretado 

como um vetor no espaço de cor tridimensional RGB que vai desde a origem (nesse caso, as 

coordenadas do branco) até a coordenada da cor do teste. Desta forma, é avaliada a mudança de 

cor combinando-se as três componentes do espaço de cor, gerando um comportamento mais linear 

do que quando avaliado os canais de cores separadamente. Isto pode ser devido ao fato de que, 

neste caso, os testes não resultam em uma cor puramente vermelha, verde ou azul, mas sim uma 

combinação dessas três componentes, e avaliar as combinações pode dar informações mais 

precisas sobre a variação das cores com a concentração.  

A análise correlacionada com a lei de Lambert-Beer é uma medida indireta da absorbância a 

partir da reflexão difusa (reflexão lambertiana) proveniente de uma luz incidente em uma 

superfície. A absorbância está relacionada com a reflectância de acordo com a lei de Kirchoff para 

radiação que diz que: reflectância + absorbância + transmitância = 1, sendo que, para objetos 

opacos, a transmitância é zero. Assim, o sinal logarítmico pode ser utilizado para avaliar a 

intensidade da luz refletida de forma semelhante à lei de Lambert-Beer.81,92 Utilizando esta 

correlação, a sensibilidade foi a menor obtida dentre os métodos avaliados. Uma limitação 

importante ao utilizar luz de LED como fonte de iluminação é que o espectro de emissão pode não 

ser homogêneo por toda faixa espectral e resultar em altos limites de detecção. Assim, ao usar esse 
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método de quantificação, é importante que o comprimento de onda de máxima absorção do analito 

e o pico de emissão do LED sejam próximos para conseguir boa linearidade e baixos limites de 

detecção.81 Outro fator que deve ser levado em consideração é que uma relação linear simples entre 

a reflectância e a concentração pode ser adequada para amostras que exibem baixa absorbância, 

enquanto que a relação logarítmica pode se tornar importante quando há uma atenuação da luz 

incidente devido à absorção pela amostra.93 

A componente L do espaço de cor CIELab foi a que resultou em melhor linearidade com a 

concentração do analito. O eixo L refere-se à luminosidade e pode assumir um valor de 0 (preto) 

a 100 (branco). Ao aumentar a concentração de nitrato, observou-se uma queda nos valores de 

luminosidade. Subtraindo-se o valor do branco das intensidades de luminosidade, tem-se um 

aumento na diferença, linear com o aumento da concentração do nutriente. Contudo, a 

sensibilidade do método de quantificação foi uma das menores dentre os métodos avaliados. 

 A escala de cinza pode assumir valores entre 0 (preto) e 255 (branco), referente a digitalização 

em 8 bits (28). No software ColorScan, a quantidade de cinza é dada em termos de saturação da 

imagem. Portanto, com o aumento da concentração de nitrato na amostra, a região da zona de 

detecção ficou mais escura, atingindo valores cada vez mais baixos na escala de cinza. Subtraindo-

se do valor do branco, as intensidades aumentaram linearmente com a concentração do analito (R2 

= 0,997), com sensibilidade intermediária dentre os métodos avaliados (inclinação = 16,59). 

Considerando-se linearidade do método, sensibilidade e limites de detecção e quantificação 

(Tabela 7), escolheu-se o método de quantificação ΔRGB para os demais estudos. 

 

Tabela 6. Métodos de quantificação (processamento do sinal) empregados na determinação de 

nitrato que resultaram em melhor ajuste dos dados, considerando os valores de R2 e inclinação da 

reta. 

                                                                                                                                Continua 

Método de quantificação 

(eixo y) 

R2 

Sensibilidade 

(inclinação da reta) 

ΔRGB 0,992 25,6 

Intensidade canal azul do espaço de cores RGB 0,972 22,3 
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Tabela 6. Métodos de quantificação (processamento do sinal) empregados na determinação de 

nitrato que resultaram em melhor ajuste dos dados, considerando os valores de R2 e inclinação da 

reta. 

Conclusão 

Método de quantificação 

(eixo y) 

R2 

Sensibilidade 

(inclinação da reta) 

Lambert-Beer (canal verde do espaço de cores RGB) 0,991 0,096 

Intensidade da luminosidade do espaço de cores CIELab 0,995 6,22 

Escala de cinza 0,997 16,6 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Tabela 7. Comparação entre o método ΔRGB e escala de cinza para a quantificação de nitrato 

Método de 

quantificação  

(eixo y) 

Limite de 

detecção 

(σ*3)/inclinação) 

Limite de 

quantificação 

(σ*10/inclinação) 

Precisão 

intermediária 
Repetibilidade 

ΔRGB 0,299 mmol L–1 0,996 mmol L–1 8% 4% 

Escala de cinza 0,365 mmol L–1 1,22 mmol L–1 2% 3% 

Fonte: Autoria própria 

 

4.4.3. Estudo de interferentes 

O primeiro estudo de interferentes foi realizado considerando a interferência individual dos 

macronutrientes na determinação de nitrato. O gráfico da Figura 36 mostra que não houve alteração 

significativa com relação ao sinal esperado, sendo o maior desvio na presença de Ca2+, com uma 

supressão do sinal de 7% (Tabela 8). 
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Figura 36. Gráfico de barras ilustrando a intensidade dos sinais ΔRGB da determinação de nitrato 

na ausência (barra vermelha) e presença (barras azuis) de interferentes isolados. Concentrações: 

3,0 mmol L-1 para nitrato, cálcio, e magnésio, 0,1 mmol L-1 para nitrito, 2,0 mmol L-1 para potássio, 

0,025 mmol L-1 para dihidrogenofosfato e 1,0 mmol L-1 para amônio. 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Tabela 8. Estudo de interferência individual na detecção de nitrato: cálculo do erro relativo 

percentual das medidas na presença de interferentes. 

Interferente Erro relativo  

Cálcio –7% 

Potássio 2% 

Magnésio –4% 

Amônio –1% 

Nitrito –1% 

Dihidrogenofosfato –4% 

Fonte: Autoria própria 
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Resultados de análise simultânea de nitrato, cálcio e magnésio obtidos previamente 

utilizando o dispositivo inicial descrito na Figura 32 indicaram uma variação no sinal esperado 

para a concentração de 3 mmol L–1 de nitrato de 22%. Como ainda não havia sido estudado o efeito 

de mais de um interferente na detecção de nitrato, o resultado indicou que havia interferência entre 

esse grupo de macronutrientes. Foi então testada a interferência conjunta entre grupos de três 

macronutrientes, incluindo o analito de interesse. Os macronutrientes fósforo e potássio não foram 

incluídos no estudo, pois, como foi explicado nas sessões 4.2 e 4.3, o desenvolvimento de métodos 

colorimétricos para a detecção destes analitos não foi finalizado. Assim, visando um dispositivo 

para a detecção de macronutrientes que não interferem entre si, prosseguiu-se com teste de 

interferentes na detecção de nitrato considerando os interferentes cálcio, magnésio e amônio 

(Figura 37). O que se observou foi uma supressão significativa do sinal na presença de cálcio e 

magnésio de 22% (Tabela 9), mostrando a necessidade de separação dos macronutrientes antes da 

detecção ou a inclusão de agentes mascarantes – agentes quelantes como, por exemplo, o EGDTA 

– para mitigar a interferência de outros nutrientes. 

 

Figura 37. Gráfico de barras ilustrando a intensidade dos sinais ΔRGB da determinação de nitrato 

na ausência (barra vermelha) e presença (barras azuis) de diferentes grupos de interferentes. 

Concentrações: 3,0 mmol L-1 para nitrato, magnésio e cálcio, e 1,0 mmol L-1 para amônio. 

 

Fonte: Autoria própria 
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Tabela 9. Estudo de interferentes na determinação de nitrato: cálculo do erro relativo percentual 

das medidas na presença de grupos de interferentes. 

Interferente Erro relativo  

Amônio + cálcio 1% 

Amônio + magnésio 2% 

Magnésio + cálcio -22% 

Fonte: Autoria própria 

 

4.5. Determinação de cálcio 
4.5.1. Curva analítica 

Na solução do solo, a concentração de cálcio típica pode variar de 1 a 5 mmol L-1. Para a 

construção das curvas analíticas, testou-se uma faixa de concentração de 0,1 a 6 mmol L-1 

avaliando-se a resposta nos espaços de cores RGB, HSV, CIELab e escala de cinza. 

As melhores curvas foram obtidas correlacionando-se a concentração de cálcio com os 

parâmetros ΔRGB, luminosidade, tonalidade e escala de cinza. Para os gráficos a), b) e c) da Figura 

38, a faixa linear correspondeu ao intervalo de 1 a 4 mmol L-1 de cálcio. Acima desta concentração, 

alcança-se um patamar e não há variação significativa do sinal com a concentração do analito. 

Uma possível explicação é a saturação do reagente, ou seja, toda a murexida no papel reagiu com 

o cálcio adicionado e quantidades extra de cálcio não provocam alteração da cor. Seria, portanto, 

necessário aumentar a concentração do reagente, porém isso pode acarretar perda da sensibilidade, 

uma vez que pequenas concentrações poderão não provocar mudança de cor detectável. 

O gráfico a) apresentou melhor sensibilidade e o b) melhor ajuste dos dados ao método de 

tratamento de imagem (maior R2) quando comparado com os três primeiros gráficos (Tabela 10). 

Contudo, o gráfico b) apresenta os maiores erros, indicando maior imprecisão nas medidas. Já a 

escala de cinza cobriu uma faixa maior de concentração, de 1 a 6 mmol L-1, com maior imprecisão 

nas maiores concentrações e melhor linearidade dentre todas as curvas (R2 = 0,993).  
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Figura 38. Curvas analíticas a) obtidas a partir da magnitude do vetor no espaço RGB; b) 

considerando a componente luminosidade do espaço de cores CIELab; c) considerando a 

tonalidade (H) do espaço de cores HSV; d) obtida a partir escala de cinza em função da 

concentração de cálcio.  

 

 

 

Comparando o método ΔRGB, que resultou em melhor sensibilidade e R2 satisfatório, e a 

escala de cinza, que resultou em boa sensibilidade e melhor linearidade, o último também 

apresentou melhores limites de detecção e quantificação, precisão intermediária e repetibilidade, 

como mostra a Tabela 11.  
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Tabela 10. Métodos de quantificação empregados na determinação de cálcio que resultaram em 

melhor linearidade, com os respectivos valores de R2 e inclinação da reta. 

Método de quantificação  

(eixo y) 

R2 

Sensibilidade 

(inclinação da reta) 

ΔRGB 0,973 9,74 

Intensidade da tonalidade do espaço de cores HSV 0,989 3,14 

Intensidade da luminosidade do espaço de cores CIELab 0,940 4,54 

Escala de cinza 0,993 7,74 

Fonte: Autoria própria 

 

Tabela 11. Comparação entre o método ΔRGB e escala de cinza para a quantificação de nitrato 

Método de quantificação  

(eixo y) 

Limite de detecção 

(σ*3)/inclinação) 

Limite de quantificação 

(σ*10/inclinação) 

Precisão 

intermediária 

Repetibilidade 

ΔRGB 0,728 mmol L –1 2,428 mmol L –1 3,5% 17% 

Escala de cinza 0,595 mmol L –1 1,984 mmol L –1 3% 4% 

Fonte: Autoria própria 

 

O erro intrínseco às medidas de pode ser atribuído à distribuição desigual do reagente no papel 

contribuindo para a falta de uniformidade da cor na zona de detecção (Figura 39). A 

homogeneização é dificultada por conta da natureza porosa do substrato, e é um dos obstáculos a 

ser enfrentado para melhorar a precisão dos dispositivos de diagnóstico baseado em papel. Apesar 

deste efeito, as medidas apresentaram boa precisão, com precisão intermediária de 3% para o 

método escala de cinza. 
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Figura 39. Imagem das zonas de detecção de cálcio na concentração 0,1 mmol L –
1 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Dado o alto coeficiente de absorção da murexida (entre 1 e 3 × 104 cm mol–1, 

aproximadamente), é possível usar quantidades mínimas do reagente para a detecção do cálcio.47 

A sensibilidade do método pode ser melhorada com aumento do pH, uma vez que o pico de 

absorção do composto se dá em pH = 11,3. Entretanto, a própria murexida se torna instável nessas 

condições, podendo decompor.94,95 Para o propósito deste trabalho, a faixa obtida é suficiente para 

detecção de níveis médios de cálcio em solos agriculturáveis. 

4.5.2. Estudo de interferentes 

Em um primeiro teste, foi avaliada a resposta do sinal da determinação de cálcio na 

presença de alguns interferentes como potássio, magnésio, amônio, nitrito, nitrato e 

dihidrogenofosfato (Figura 40). Como mostra a Tabela 12, houve supressão do sinal do cálcio para 

todos os interferentes, sendo mais expressiva para NH4
+ e NO2– (–10% e –9%, respectivamente).  

A murexida é um sal de amônio, também conhecido como purpurato de amônio. É sabido que este 

reagente pode interagir com outros cátions, principalmente bivalentes.47 Todavia, a constante de 

equilíbrio de formação de complexo é muito maior para o cálcio que para outros cátions, assim 

como a constante de ligação (4, 8 e 280 [mol L–1]–1 para 1 mol L–1 de potássio, magnésio e cálcio, 

respectivamente).96 Não foram encontrados esses valores para o amônio na literatura. Porém, uma 

vez que o amônio é o contra-íon do ânion purato, é possível que a presença de NH4
+ blinde a 

influência do ânion sobre o cátion Ca2+. No caso do nitrito, é possível que o cátion Ca2+ tenha 

interagido com o ânion NO2
–, deixando mais indicador livre.  
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Figura 40. Gráfico de barras ilustrando a intensidade dos sinais em escala de cinza da 

determinação de cálcio na ausência (barra vermelha) e presença (barras azuis) de interferentes 

individuais. Concentrações: 3,0 mmol L-1 para nitrato, cálcio, e magnésio, 0,1 mmol L-1 para 

nitrito, 2,0 mmol L-1 para potássio, 0,025 mmol L-1 para dihidrogenofosfato e 1,0 mmol L-1 para 

amônio. 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Tabela 12. Estudo de interferência individual na detecção de cálcio: cálculo do erro relativo 

percentual das medidas na presença de interferentes. Concentrações: 3,0 mmol L-1 para nitrato, 

cálcio, e magnésio, 0,1 mmol L-1 para nitrito, 2,0 mmol L-1 para potássio, 0,025 mmol L-1 para 

dihidrogenofosfato e 1,0 mmol L-1 para amônio. 

Interferente Erro relativo  

Nitrato –1% 

Potássio –5% 

Magnésio –4% 

Amônio –10% 

Nitrito –9% 

Dihidrogenofosfato –7% 

Fonte: Autoria própria 
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 Fez-se um novo estudo considerando combinações entre os interferentes: magnésio, 

amônio e cálcio (Figura 41). Conforme evidenciado na Tabela 13, não houve alteração 

significativa no sinal. No teste individual contendo amônio, houve supressão de 10% do sinal, o 

que indica uma possível inibição na interação do íon amônio com o reagente na presença dos outros 

cátions. 

 

Figura 41. Gráfico de barras ilustrando a intensidade dos sinais em escala de cinza da 

determinação de cálcio na ausência (barra vermelha) e presença (barras azuis) de diferentes grupos 

de interferentes. Concentrações: 3,0 mmol L-1 para nitrato, cálcio e magnésio, e 1,0 mmol L-1 para 

amônio. 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Tabela 13. Estudo de interferentes na determinação de cálcio: cálculo do erro relativo percentual 

das medidas na presença de grupos de interferentes. 

Interferentes Erro relativo  

Magnésio + nitrato 1% 

Amônio + magnésio 0% 

Amônio + nitrato 1% 

Fonte: Autoria própria 
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4.6. Determinação de magnésio 

4.6.1. Curva analítica 

O parâmetro H (tonalidade) do espaço de cor HSV foi o que apresentou linearidade com o 

aumento da concentração de magnésio (Figura 42). A tonalidade define a cor da imagem, variando 

de 0 a 360 (Figura 43). Assim, este parâmetro é ideal para indicar gradiente de cor. Neste teste, a 

cor do papel muda de azul (apenas o reagente e água deionizada) para rosa com o aumento da 

concentração de magnésio na solução. Portanto, essa transição é melhor quantificada pela 

tonalidade. Na solução do solo, a concentração de magnésio pode variar de 1 a 5 mmol L-1. Assim, 

o método mostra potencial para a quantificação deste macronutriente em solos. A Tabela 14 mostra 

os parâmetros R2, inclinação da reta, precisão intermediária, repetibilidade e limites de detecção e 

quantificação do método escolhido. 

 

Figura 42. Curva analítica obtida pela quantificação da tonalidade em função da concentração de 

magnésio (após reação com os indicadores NET e azul de xilidil) na faixa de 1 – 6 mmol L-1. 

  

Fonte: Autoria própria 
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Figura 43. Escala tonalidade (componente H do espaço de cores HSV) 

 

Fonte: commons.wikimedia.org 

 

Tabela 14. Parâmetros analíticos do método de quantificação empregado na determinação de 

magnésio que resultou em melhor linearidade, nesse caso, a componente H do espaço de cores 

HSV 

Método de 

quantificação  

(eixo y) 

Intensidade da tonalidade do 

espaço de cores HSV 

R2 0,999 

Sensibilidade 

(inclinação da 

reta) 

8,37 

Limite de 

detecção 
0,144 mmol L-1 

Limite de 

quantificação 
0,481 mmol L-1 

Precisão 

intermediária 
0,2% 

Repetibilidade 1,0% 

Fonte: Autoria própria 
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Antes de adicionar os reagentes no papel, é importante que a solução de NET seja filtrada. Nos 

primeiros testes, este reagente não estava totalmente dissolvido. Então, quando adicionado no 

papel, foram observadas regiões onde havia precipitado, o que contribuiu para a falta de 

uniformidade na cor da zona de teste (Figura 44) e impossibilitou a quantificação do nutriente. 

 

Figura 44. Imagem das zonas de detecção contendo azul de xilidil e solução de NET não filtrada 

após a adição de amostra contendo magnésio. 

  

Fonte: Autoria própria 

 

4.6.2. Estudo de interferentes 

No estudo de interferência individual (Figura 45), não foi observada alteração significativa do 

sinal, com erros percentuais relativos variando de –0,6% a 0,7% (Tabela 15). No estudo de 

interferência combinada (Figura 46), também não houve alteração significativa do sinal (Tabela 

16).97 Assim, o método colorimétrico desenvolvimento mostra-se adequado para a determinação 

de magnésio em solos agriculturáveis. 
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Figura 45. Gráfico de barras ilustrando a intensidade dos sinais de tonalidade da determinação de 

magnésio na ausência (barra vermelha) e presença (barras azuis) de interferentes individuais. 

Concentrações: 3,0 mmol L-1 para nitrato, cálcio e magnésio, 0,1 mmol L-1 para nitrito, 2,0 mmol 

L-1 para potássio, 0,025 mmol L-1 para dihidrogenofosfato e 1,0 mmol L-1 para amônio. 

~ 

Fonte: Autoria própria 

 

Tabela 15. Estudo de interferência individual na detecção de magnésio: cálculo do erro relativo 

percentual das medidas na presença de interferentes. 

Interferente Erro relativo  

Cálcio –0,4% 

Potássio 0,3% 

Amônio –0,4% 

Nitrito 0,5% 

Nitrato –0,6% 

Dihidrogenofosfato 0,7% 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 46. Gráfico de barras ilustrando a intensidade dos sinais de tonalidade na determinação de 

magnésio na ausência (barra vermelha) e presença (barras azuis) de diferentes grupos de 

interferentes. Concentrações: 3,0 mmol L-1 para nitrato, cálcio e magnésio, e 1,0 mmol L-1 para 

amônio. 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Tabela 16. Estudo de interferentes na determinação de magnésio: cálculo do erro relativo 

percentual das medidas na presença de grupos de interferentes. 

Interferentes Erro relativo  

Cálcio + nitrato –1,1% 

Amônio + cálcio 1,6% 

Amônio + nitrato 0,1% 

Fonte: Autoria própria 

 

4.7. Determinação de amônio 

É importante que a solução de salicilato seja preparada no dia, pois notou-se que a intensidade 

da cor azul da solução final ficou cada vez menos intensa com o passar dos dias utilizando a mesma 

solução de salicilato, o que pode tornar difícil a distinção entre duas colorações na ausência e 
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fazer a quantificação do analito, pois não houve mudança detectável na cor da zona de detecção. 

O fenômeno foi observado mesmo quando o reagente foi armazenado protegido da luz. Isso 

porque, quando em solução aquosa, a solução catalítica pode se decompor produzindo ácido 

hidrociânico. Assim, uma vez que o reagente estiver armazenado no papel, é esperado que o tempo 

de vida do dispositivo seja maior. 

 

Figura 47. Teste colorimétrico para detecção de amônio a) utilizando o reagente no mesmo dia b) 

utilizando o mesmo reagente no dia seguinte c) utilizando o reagente após uma semana 

 

Fonte: Autoria própria 

 

4.7.1. Curva analítica 

Dentre os espaços de cores analisados, o parâmetro que apresentou linearidade com o aumento 

da concentração de amônio foi a tonalidade do espaço de cor HSV (Figura 48). Apesar do 

composto formado ser azul, a cor resultante é verde (o que justifica os valores de tonalidade) 

devido ao excesso de reagente, que é amarelo. Assim, com o aumento da concentração de 

indosalicilato, a tonalidade segue um gradiente de amarelo indo para o verde (Figura 49). Essa 

transição foi melhor quantificada pela alteração na tonalidade. A Tabela 17 mostra os parâmetros 

(R2, inclinação da reta, limites de detecção e quantificação, precisão intermediária e repetibilidade) 

obtidos a partir do método escolhido. 
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Figura 48. Curva analítica obtida pelo método salicilato a partir da quantificação da tonalidade em 

função da concentração de amônio (faixa de 0,5 – 2,5 mmol L-1) após 20 min de reação. 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Figura 49. Gradiente de cor após 20 min de reação pelo método salicilato na presença de (da 

esquerda para a direita) água deionizada, 0,4; 0,7; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 mmol L-1 de amônio, 

respectivamente. 

       

Fonte: Autoria própria 
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Tabela 17. Parâmetros analíticos do método de quantificação empregado na determinação de 

amônio que resultou em melhor linearidade, nesse caso, a componente H do espaço de cores HSV. 

Método de 

quantificação  

(eixo y) 

Intensidade da tonalidade do 

espaço de cores HSV 

R2 0,988 

Sensibilidade 

(inclinação da 

reta) 

10,15 

Limite de 

detecção 
0,181 mmol L-1 

Limite de 

quantificação 
0,602 mmol L-1 

Precisão 

intermediária 
0,8% 

Repetibilidade 0,4% 

Fonte: Autoria própria 

 

O erro entre as medidas de mesma concentração deve-se ao fato de que os vídeos foram feitos 

com a zona de detecção ainda molhada, pois quando seco a cor no papel desaparecia, 

impossibilitando a quantificação. Assim, o flash utilizado refletiu na superfície o que pode ter 

provocado variações na luz que chega na câmera do celular. Contudo, sem o flash, não era possível 

observar a alteração da cor e, logo, realizar a detecção do analito. Ademais, o desenvolvimento da 

cor pode ser influenciado pela luz, que pode provocar a decomposição do produto de reação. 

Portanto, flutuações na intensidade da luz podem ser responsáveis pelos desvios das medidas.34 
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4.7.2. Estudo de interferentes 

No estudo de interferentes individuais (Figura 50), não houve alteração significativa do sinal, 

com erro relativo percentual variando de 1 a 3% (Tabela 18). No teste considerando a interferência 

combinada de macronutrientes (Figura 51), também não houve alteração considerável no sinal 

(Tabela 19), mostrando, assim, a viabilidade do método para determinação de amônio na presença 

desses interferentes. 

 

Figura 50. Gráfico de barras ilustrando a intensidade dos sinais de tonalidade da determinação de 

amônio na ausência (barra vermelha) e presença (barras azuis) de interferentes individuais. 

Concentrações: 3,0 mmol L-1 para nitrato, cálcio e magnésio, 0,1 mmol L-1 para nitrito, 2,0 mmol 

L-1 para potássio, 0,025 mmol L-1 para dihidrogenofosfato e 1,0 mmol L-1 para amônio. 

 

Fonte: Autoria própria 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

T
o

n
al

id
ad

e 
/ 

u
.a

.



  

86 
 

Tabela 18. Estudo de interferência individual na detecção de cálcio: cálculo do erro relativo 

percentual das medidas na presença de interferentes. 

Interferente 
Erro 

relativo  

Cálcio 3% 

Potássio 2% 

Magnésio 2% 

Nitrato 3% 

Dihidrogenofosfato 1% 

Fonte: Autoria própria 

 

Figura 51. Gráfico de barras ilustrando a intensidade dos sinais da tonalidade na determinação de 

amônio na ausência (barra vermelha) e presença (barras azuis) de diferentes grupos de 

interferentes. Concentrações: 3,0 mmol L-1 para nitrato, cálcio e magnésio, e 1,0 mmol L-1 para 

amônio. 

 

Fonte: Autoria própria 
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Tabela 19. Estudo de interferentes na determinação de amônio: cálculo do erro relativo percentual 

das medidas na presença de grupos de interferentes. 

Interferentes Erro relativo  

Cálcio + magnésio –5% 

Cálcio + nitrato –4% 

Magnésio + nitrato –4% 

Fonte: Autoria própria 

 

 

5. Conclusão 

A plataforma baseada em papel proposta neste trabalho apresentou resultados promissores para 

a quantificação de macronutrientes em solos agrícolas. A confecção do µPAD é simples, rápida, 

favorece o escalonamento e possui a vantagem de ser portátil, possibilitando a análise em campo. 

Por meio de métodos colorimétricos foi possível realizar a detecção de quatro macronutrientes 

essenciais para as plantas: nitrato, cálcio, magnésio e amônio. Com o auxílio de um smartphone 

para a leitura dos testes e um software para a análise de imagem, foram geradas curvas analíticas 

que compreendem as faixas de concentração desses analitos na solução do solo. Para a 

determinação de nitrato, utilizou-se o método de Griess, com a adição de uma zona de redução 

contendo uma suspensão de zinco. A quantificação vetorial do sistema de cores RGB resultou em 

uma curva analítica com R2 = 0,992, indicando que o modelo é adequado, além de resultar em 

melhor sensibilidade (maior inclinação), limite de detecção e quantificação (0,299 e 0,996 mmol 

L-1, respectivamente) para a faixa de 0,5 a 5 mmol L-1 de nitrato. Não foi observada interferência 

significativa na presença isolada de outros macronutrientes, porém, houve interferência 

significativa de –22% quando íons cálcio e magnésio estavam presentes em solução, indicando a 

necessidade de agentes mascarantes para minimizar a supressão do sinal. Na determinação de 

cálcio, empregou o indicador murexida, e adotou-se o método de quantificação em escala de cinza 

que resultou em melhor linearidade (R2 = 0,993), limites de detecção e quantificação (0,595 e 1,986 
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mmol L-1), precisão intermediária (3%) e repetibilidade (4%) na faixa de 0,1 a 6 mmol L-1. O íon 

amônio, quando presente individualmente, suprimiu a intensidade da escala de cinza em 10%, 

porém, quando combinado com outros macronutrientes, nenhuma interferência foi observada (até 

1% de erro relativo percentual). Para o magnésio, uma mistura de dois reagentes (azul de xilidil e 

NET) foi utilizada, resultando em um comportamento linear (R2 = 0,999) na faixa de 1 – 6 mmol 

L-1 quando o sinal foi quantificado pela tonalidade, com limite de detecção e quantificação, 

precisão intermediária e repetibilidade de 0,144 mmol L-1, 0,481 mmol L-1, 0,2% e 1,0%, 

respectivamente. No teste de interferentes, não houve alteração significativa do sinal (erro relativo 

percentual de –1,1 a 1,6%). Para a determinação de amônio, empregou-se o método salicilato que 

foi quantificado pela tonalidade, resultando em uma curva analítica de R2 = 0,988, limite de 

detecção e quantificação de 0,181 e 0,602 mmol L-1, respectivamente, e precisão e repetibilidade 

de 0,8 e 0,4%, respectivamente, na faixa de 0,5 – 2,5 mmol L-1. No estudo de interferentes, o erro 

relativo percentual variou de –5% na presença de mais de um interferente a 3% na presente de 

interferentes isolados, indicando a potencialidade do método para determinar níveis de amônio no 

solo. 

Testou-se o método de detecção de potássio baseado na funcionalização de nanopartículas de 

ouro com o éter coroa ABC e observou-se uma tendência linear nos três espaços de cores estudos. 

Contudo, o método precisa ser melhor investigado. Para a determinação de fosfato, utilizou-se o 

método vanadomolibdato, porém, como o fosfato está presente em baixas concentrações no solo, 

este método colorimétrico não foi suficiente para a quantificação do nutriente dada a falta de 

contraste entre a cor amarela resultante da reação e o papel. Propõe-se o estudo do método 

colorimétrico que utiliza o indicador verde de malaquita visando melhores sensibilidade e limite 

de detecção. 

 

6. Sugestão para próximas etapas 

Considerando o desenvolvimento do projeto até o momento, vê-se a necessidade de investigar 

o método proposto para a detecção de potássio, variando a proporção entre os reagentes AuNP e 

ABC assim como a proporção desses reagentes para o volume de amostra. É também necessário 

explorar outros métodos de detecção para o fosfato, tanto colorimétricos quanto eletroquímicos, 

criando-se um dispositivo de detecção dual: colorimétrica e eletroquímica. 
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Para minimizar a interferência no teste de nitrato, sugere-se a adição do reagente EGDTA para 

mascarar a presença do íon cálcio, uma vez que a presença de magnésio e cálcio afeta 

significativamente o sinal de nitrato, enquanto na presença dos íons isolados, isso não ocorre. 

Ademais, os estudos de interferentes combinados podem ser expandidos e testados para uma faixa 

de concentração maior dos interferentes, uma vez que foi avaliada apenas a concentração média 

dos macronutrientes na solução do solo. 

Os métodos desenvolvimentos até o momento possibilitam a detecção simultânea em um único 

dispositivo contendo spots separados para cada macronutriente. Um dispositivo microfluídico 

contendo apenas uma zona de amostragem pode ser desenvolvido para facilitar a operação para o 

usuário final. Um dos principais problemas enfrentados no desenvolvimento do dispositivo foi o 

fluxo inverso da amostra. Uma possível solução seria a adição de uma zona de absorção para 

absorver o excesso de amostra e prevenir o retorno do fluxo. 

Por fim, os métodos precisam ser validados frente aos métodos atualmente empregados na 

análise química do solo para confirmar a aplicabilidade do dispositivo para a detecção de 

macronutrientes essenciais em solos agriculturáveis. 
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