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Abstract. The present work have the mission to develop a tool capable of 

making an automatic counting of root-galls, that are egg masses with a 

rounded shape made by the nematodes, in tomato and soybean's roots. Then, 

several algorithms of improvement and edge detection will be created, so they 

can make a segmentation of these roots. After these tests and precision 

analysis, it is expected to deploy this tool in the area to provide a fast count of 

root-galls, that actually is a slow process, and also add knowledge to the 

student. 

Resumo. O presente trabalho tem como missão desenvolver uma ferramenta 

capaz de fazer a contagem automática de galhas, que são massas de ovos de 

formato arredondado gerados por nematoides, em raízes de tomate e soja. 

Sendo assim, serão criados diversos algoritmos de aperfeiçoamento e 

detecção de borda, para que se possa fazer a segmentação dessas raízes. Após 

testes e análises de precisão, é esperado implantar esta ferramenta na área 

para proporcionar uma contagem mais rápida de galhas, que atualmente é um 

processo lento, e agregar também conhecimento ao acadêmico. 

1. Introdução 

O ambiente agrário hoje no Brasil, sofre em demasia com o aumento considerável no 

número de terras com a presença de nematóides, uma espécie que vive em baixo da terra 

atacando as raízes das plantas e aproveitando-se de seus nutrientes. Após certo tempo 

alojado em uma determinada raiz, o nematoide se reproduz, gerando uma massa de ovos 

que causa uma circunferência arredondada na raiz chamada galha. 

No período correspondente à 01/12/12 e 05/01/13, o professor Dr. Alan Salvany Felinto 

do Dpto. de Computação da UEL foi procurado pelo aluno Vinícius Hicaro Frederico 

Abe, graduando em Agronomia na UEM-Umuarama e estagiário do Dpto. de Ciências 

Agrárias da UEL, para procurar uma possível solução para o problema da contagem de 

galhas em raízes de plantas. Sendo assim, foi firmada uma parceria entre os dois 

departamentos para que se pudesse ocorrer a devida análise e solução do problema. 

Após diversas reuniões e estudos na área, objetivos mais precisos foram definidos 

(Capítulo 2), e foi traçado um plano então de como seria dividido o processo de cultivo 

das plantas para testes (Capítulo 4): plantio de plantas, inserção de nematoides, 

coloração da massa de ovos, extração da planta da área de cultivo. Após esse processo, 

será feita a fotografia da raiz e a segmentação de seus dados, curvas e bordas, de modo 

que se consiga obter a contagem, aproximada, de quantas massas de ovos essa raiz 



  

possui. Depois de serem feitas análises de precisão e testes, será definido se o presente 

trabalho foi ou não satisfatório, e em caso de sucesso haverá grande possibilidade de 

novas parcerias entre os departamentos envolvidos no futuro. Além disso, os 

acadêmicos Luíz e Vinícius trabalharão em conjunto, aprofundando o conhecimento dos 

mesmos em ambas as áreas.  

 

2. Objetivos 

Objetivo geral 

Fazer o levantamento bibliográfico de diversas técnicas e algoritmos que tornem 

possível fazer a contagem de galhas em raízes de Tomate e Soja de maneira automática. 

Objetivos específicos 

• Estudar métodos para capturar de maneira ótima a imagem das raízes 

• Fazer a binarização da imagem, com redução de ruídos, para facilitar a segmentação 

dos dados. 

• Estudar e testar métodos eficazes que solucionem o problema da contagem das 

galhas. 

• Implementar, em programa, diversos algoritmos que façam a contagem das galhas, e 

escolher o melhor deles com base em testes de precisão e rapidez. 

• Após a conclusão do programa, fazer as devidas comparações com os métodos 

manuais de contagem. 

• Possibilitar ao acadêmico diversas experiências na área para estimular seu 

crescimento profissional. 

 

3. Fundamentação Teórico-metodológica 

Os fundamentos básicos na área de segmentação de imagens têm como base 

principalmente o fato de que grande parte de seus algoritmos são bem conhecidos pois 

foi criada antes mesmo do desenvolvimento do computador, porém ainda existem 

diversas aplicações que não foram devidamente exploradas e encontram-se atualmente 

sem solução [1]. 

Baseando-se neste fato, e no fato que já existia uma demanda de resolver o problema da 

contagem de galhas, houve um estudo prévio sobre como melhor dividir o trabalho para 

fazer uma revisão bibliográfica. Sendo assim, abordamos o livro-texto intitulado 

Processamento Digital de Imagens, onde o mesmo aborda diversas técnicas desde a 

extração da imagem até os mais diferentes tipos de segmentação. Partindo desde 

princípio, divide-se a fundamentação em três sub-tópicos: Extração e Binarização, 

Segmentação e Análise de Resultados. 

Em uma primeira instância, é preciso descobrir os métodos apropriados para se obter a 

melhor imagem de um determinado objeto. Para o processo de segmentação ser feito 



  

com sucesso é necessário que não ocorra diferenças entre o objeto que se vê e o mesmo 

objeto na fotografia, ou seja, livre de ruídos, reflexos e qualquer outro artefato 

indesejado que possa fazer com que o algoritmo de segmentação cometa erros. 

Para se iniciar o processo de segmentação, é necessário antes que ocorra a eliminação de 

artefatos na imagem que não contribuirão em nada com a execução da contagem. Isso 

por exemplo inclui os fundos por trás do objeto, eventuais objetos que não pertencem à 

cadeia dos objetos a serem analisados, entre outros, e por isso faz-se necessário a 

detecção de borda da raiz e eliminação de fundo (azul neste caso) da foto. O fundo em 

questão tem que estar bem evidente para que ocorra uma eliminação satisfatória do 

mesmo. Para todos os casos, mesmo após a binarização ainda é necessário que se faça 

uma nova eliminação de ruídos, para que não sobrem artefatos que não pertençam ao 

conjunto do que deve ser analisado. 

Após toda a extração e limpeza da imagem, podem ser abordadas diferentes técnicas de 

contagem de galhas, como por exemplo, a contagem de galhas por cor, nas quais se 

utiliza o fato que as massas de ovos se tornarão vermelhas após o uso da substância 

Floxina B, e consequentemente poderá ser executado um método de contagem em busca 

de pontos vermelhos contínuos na tela. Há também a análise sobre a forma circular que 

as massas de ovos criam após crescerem, utilizando diversos métodos já usados 

anteriormente na segmentação da área médica, como o caso de entupimento de veias 

cardiovasculares [3], ou mesmo métodos utilizados na análise de bacias hidrográficas, 

como Coeficiente de Compacidade e o Fator de Forma, métodos esses que analisam o 

quanto uma determinada imagem se aproxima da área de um círculo [8]. 

Consequentemente, depois de concluídos os diferentes algoritmos que se mostrem 

eficientes na contagem de galhas, faz-se necessária a análise e teste destes algoritmos, 

utilizando-se como base o tempo que o algoritmo leva para segmentar uma determinada 

imagem e também o qual eficaz é o algoritmo, ou seja, se a contagem por imagem se 

aproxima da contagem manual ou mesmo da contagem por amostragem. 

Existindo um algoritmo eficaz e que se sobressaia aos outros algoritmos, serão 

executados outros diversos testes e a verificação se esta será uma ferramenta boa o 

suficiente para ser utilizada na área agrária. É importante frisar também, que existem 

poucos estudos nesta área em específico, porém já existem soluções que utilizam a 

detecção de modo microscópico, como abordado por Gómez [9]. 

 

4. Procedimentos Metodológicos/ Métodos e Técnicas 

O presente trabalho se faz possível após a execução de uma série de passos a partir do 

momento da extração da imagem até a análise final com os resultados obtidos. Deste 

modo este tópico será dividido em diversos sub-tópicos abrangendo cada subárea. 

4.1. Inoculação de nematoides e plantio: 

Após o plantio das plantas (Tomate e Soja) e a inserção de nematoides na área de 

cultivo, espera-se por 60 dias para amadurecimento da planta e para a entrada dos 

nematoides dentro da raiz. Após a entrada dos nematoides na raiz, haverá a reprodução 



  

dos mesmos ocasionando a criação de uma massa de ovos, e consequentemente o 

estufamento da raiz no local. 

4.2. Preparação da raiz: 

Com as massas de ovos devidamente criadas pelos nematoides, retira-se a planta da área 

de cultivo e coloca-se uma numeração para poder identificar a raiz posteriormente, 

possibilitando a análise de diversos métodos de contagem e segmentação de imagem em 

uma determinada raiz. Sendo assim, para evidenciar a presença da massa de ovos, a raiz 

é posta em uma solução de 1 litro de água com uma determinada quantia de Floxina B 

previamente estipulada durante o período de 15 minutos, tornando avermelhada a cor de 

cada massa de ovos presente na raiz. Isto é feito para que, se os algoritmos baseados no 

formato da raiz não sejam bem sucedidos, possam ser criados algoritmos baseados na 

coloração da raiz, que também é um método de contagem. 

4.3. Inoculação de nematoides e plantio: 

Será feita uma análise entre fotografias feitas por uma câmera e também por um scanner 

cedido pelo Departamento de Computação para a execução deste trabalho. Prévios testes 

já foram feitos e o scanner mostrou-se mais eficaz no processo da criação da imagem, 

porém existe a possibilidade de aprimorar ainda mais esse processo com a utilização de 

um aquário com água sobre o scanner que não reflita a luz utilizada pelo scanner no 

processo. As imagens registradas possuirão o seguinte formato:  

CULTURA_DIAS_QTDNEUMATOIDES_PRODUTOAPLICADO_CORDEFUNDO.JPG, 

onde CULTURA é a espécie da planta, DIAS serão os dias passados desde o plantio da 

planta, QTDNEUMATOIDES será a quantidade de nematoides encontrados por 

contagem manual, PRODUTOAPLICADO é a confirmação se foi aplicada a substância 

Floxina B na coloração da planta, onde SIM é para caso afirmativo e NÃO para 

negativo, e CORDEFUNDO será a cor do papel antirreflexo que foi posto atrás da raiz 

no momento de criação da imagem. O termo JPG será o formato padrão de imagem para 

a compressão, e haverá também a possibilidade de se utilizar o BMP caso se decida pela 

não compressão dos dados. 

4.4. Binarização: 

A imagem sofrerá um processo de binarização da imagem ainda a ser estudado, que 

excluirá os dados não pertencentes à raiz da planta e manterá somente os dados que 

serão utilizados na análise. 

4.5. Eliminação de ruídos: 

Caso ocorram ruídos durante o processo de extração e/ou binarização da imagem, um 

algoritmo que elimine ruídos deverá ser criado e executado após a binarização de todas 

as imagens. 

4.6. Contagem de galhas: 

Após o estudo de diversos algoritmos capazes de contar galhas, estes algoritmos serão 

criados utilizando-se a linguagem Java e também da biblioteca gráfica ImageJ. Sendo 



  

assim, também será adotada a IDE Eclipse, que facilita o processo de escrita dos 

códigos. 

4.7. Análise e testes: 

Análises e testes serão feitos a todo o momento, porém especificamente após a criação 

dos algoritmos, análises e comparações serão feitas entre todos eles, utilizando-se de 

diferentes raízes, cores, padrões, etc., e assim possibilitando a visualização de qual dos 

algoritmos é mais eficaz, com base no tempo de execução e porcentagem de acerto com 

relação às galhas contadas manualmente. 

 

5. Cronograma de Trabalho 

Abril 

Será feita a revisão bibliográfica do tema, relacionando artigos que possuam relação 

com o problema, seja no aperfeiçoamento, segmentação e/ou testes. 

Maio 

Serão implementados algoritmos de binarização da imagem, e feito o devido capítulo 

abordando o subtema. 

Junho  

Serão implementados diversos algoritmos que solucionem o problema de segmentação 

da imagem, sejam eles por coeficiente de compacidade ou por coloração. 

Agosto 

Análises e testes serão feitos com os algoritmos para distinguir qual entre eles tem 

melhor desempenho, e será entregue uma versão preliminar do TCC. 

Setembro 

Finalização da escrita do TCC e a revisão de ortografia, normas, imagens e resultados 

obtidos. No âmbito do estágio, um artigo estará sendo escrito. 

Outubro 

Comparação dos resultados com outros obtidos em diferentes técnicas de análise, com a 

ajuda do Vinícius Abe, estagiário do dpto. de Ciências Agrárias. No âmbito do estágio, 

o Paper será submetido a diversas revistas e oportunidades de apresentação em 

congressos serão consideradas. 

Novembro 

Estudo do trabalho, releitura de notas bibliográficas e criação de uma apresentação no 

PowerPoint para o dia da apresentação do trabalho. 



  

6. Contribuições e ou resultados esperados 

Este é um trabalho que sai não só da esfera computacional, quando entra em contato 

com outras áreas acadêmicas dentro da universidade, como também sai da esfera 

regional e acadêmica, visto que o aluno Vinícius atualmente é aluno de agronomia da 

UEM-Umuarama, uma universidade relativamente distante de Londrina, e veio estagiar 

aqui justamente pelo fato do Dpto. De Computação da UEL ter uma presença tão 

marcante no cenário acadêmico paranaense. 

O trabalho a ser desenvolvido será não só conhecido dentro da UEL, mas também fora 

dela, tendo divulgação imediata em outras universidades do estado, e a possibilidade de 

utilização dessa ferramenta de contagem, se obtido sucesso na eficácia do algoritmo, em 

praticamente todo o território brasileiro, onde a presença dos nematoides é um fato que 

prejudica muito a agricultura de um modo geral. 

Com a real necessidade da aplicação desta ferramenta, procura-se por meio de um 

trabalho sério poder resolver o problema de contagem. Além disso, as diversas horas de 

levantamento bibliográfico e testes têm muito a acrescentar ao acadêmico, 

possibilitando-o viver de maneira prática tudo o que aprendeu na teoria durante os 

longos anos de graduação. 
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