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Abstract. The production of haploid individuals and subsequent duplication to 
obtain double-haploids in maize have aroused great interest from the scientific 
community. The technique used in breeding programs can reduce the time and 
cost of obtaining lineages by improving the efficiency in the production of new 
hybrid cultivars. With current technologies in the area of image processing 
can create software capable of identifying double-haploid individuals, and 
considerably reduce the time spent when compared to manual identification. 

Resumo. A produção e identificação de indivíduos haploides e posterior 
duplicação para obter os duplo-haploides em milho têm despertado grande 
interesse da comunidade científica. A técnica utilizada em programas de 
melhoramento genético pode reduzir o tempo e o custo de obtenção de 
linhagens melhorando a eficiência na produção de novas cultivares híbridas. 
Com tecnologias atuais no campo de processamento de imagens, pode-se criar 
softwares capazes de identificar indivíduos haploides e reduzir, 
consideravelmente, o tempo gasto quando comparado a identificação manual. 

1. Introdução 

 O Brasil é o terceiro maior país produtor de milho do mundo, com produção de, 
aproximadamente, 58 milhões de toneladas de grãos, no ano agrícola 2010/2011 
(COMPANIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB, 2011). A área 
cultivada com milho nesta safra foi de 13,84 milhões de hectares. Desse total, acima de 
90% das sementes utilizadas para plantio são de milho híbrido[1]. 

 O mercado de sementes híbridas de milho é dominado por empresas 
multinacionais, que possuem acesso às recentes inovações tecnológicas, como os 
transgênicos e métodos para a obtenção de linhagens duplo-haploides (DH). Dessa 
forma, as informações sobre o desenvolvimento de linhagens DH no país são restritas a 
empresas privadas, dificultando o acesso de outras instituições públicas nacionais. 

 O uso da técnica de produção de linhagens DH por meio de indutores de 
haploidia possibilita a produção de novos híbridos num menor tempo e com menor 
custo, em comparação aos métodos tradicionais[1]. O método tradicional utilizado para 
a obtenção de linhagens necessita de, pelo menos, seis gerações de autofecundações, até 
alcançar a homozigose (linhagem pura). Utilizando-se a tecnologia de DH, esse tempo 



  

pode ser abreviado em dezoito meses, o que aumenta consideravelmente a 
competitividade e a dinâmica do programa de Melhoramento genético. 

 Para identificar as sementes haploides, demanda de um especialista humano, que 
visualmente pode classificar as sementes em duas categorias, indivíduos haploides e 
indivíduos diploides, através de marcadores fenotípicos que expressam uma 
determinada coloração e possibilita a classificação. Entretanto, a expressão da coloração 
na semente de milho não é uniforme, e pode variar muito de uma semente para outra, o 
que dificulta a classificação correta, além de torna um processo repetitivo para um 
especialista, já que o volume de sementes analisadas é enorme. Os recursos tecnológicos 
no campo de processamento de imagens, permite-nos classificar os grãos haploides e 
diploides, com menor tempo e maior precisão, favorecendo essa etapa crucial do 
programa de melhoramento genético de milho. 

 

2. Fundamentação Teórica 

 Dentre os diversos métodos para a identificação de sementes haploides estão os 
que são por meio de marcadores morfológicos de coloração da semente (R-navajo), que 
são capazes de descriminar haploides e diploides.  

 Os grãos podem ser classificados levando em conta, a cor dos embriões, a cor do 
escutelo, a cor do pericarpo, e a presença e ausência de manchas arroxeadas causadas 
pela expressão do alelo R-navajo. Os grãos podem apresentar manchas arroxeadas e 
podem ser classificados levando em conta a posição e tamanho das manchas. Os grãos 
também podem ser caracterizados quanto ao formato (comprimento e largura)[3].  

 Todas essas características dos grãos podem ser extraídas através de imagens, 
utilizando descritores, como textura, cor e forma, que são considerados descritores de 
domínio geral, ou contagem e saturação de pixels entre outros métodos matemáticos que 
são considerados de domínio específico. Com os descritores bem definidos, pode-se 
utilizar algoritmos classificadores, para categorizar cada uma das imagens[2]. 

3. Objetivos 

 Este projeto tem como objetivo a identificação de grãos haploides através de 
recursos digitais, utilizando descritores e algoritmos capazes de classificar corretamente 
as sementes haploides e diploides, aumentar consideravelmente o sucesso da seleção e 
reduzir o tempo de trabalho gasto nesse processo do programa de melhoramento 
genético. 

4. Procedimentos metodológicos 

 O desenvolvimento do TCC será calcado na filosofia da metodologia Scrum, 
com reuniões semanais, nas quais serão discutidos os principais problemas encontrados, 
as soluções e o andamento do projeto no geral. Para atingir as metas e cumprir prazos, 
segue abaixo as próximas fases que serão executadas: 

 



  

1. Levantamento de descritores utilizados na literatura para o reconhecimento de 
sementes de milho haploides e diploides; 

2. Criação de novos descritores de classificação de grãos haploides e diploides; 

3. Obter um banco de imagens, que deverá ser fornecido pelo Prof. Dr. Josué M. 
Ferreira, do departamento de biologia geral da UEL, para segmentar as imagens; 

4. Obtenção dos descritores a partir da imagem segmentada; 

5. Verificar a eficácia dos descritores criados juntamente com os já existentes na 
literatura; 

6. Comparação do desempenho dos classificadores utilizando métricas como: 
Curva ROC, Coeficiente KAPPA, FSCORE entre outros; 

5. Cronograma de Execução 

 

Atividades: 

1. Levantamento bibliográfico; 

2. Criação de descritores; 

3. Segmentação das sementes haploides e diploides; 

4. Obtenção dos descritores; 

5. Verificação da eficácia; 

6. Comparação do desempenho; 

7. Escrita do TCC 

 

Mês/item Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. 

1 X X X      

2   X X X    

3    X X    

4     X X   

5     X X X  

6      X X  

7       X X 

 

 

 



  

6. Contribuições e/ou Resultados esperados 

 É esperado através desse projeto, que sementes haploides e diploides, por meio 
de recursos computacionais, sejam corretamente selecionadas e contribua de forma 
significativa para os programas de melhoramento genético de todo o país.  
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