


APRESENTAÇÃO

A motivação ao estudo de técnicas de processamento e
análise de imagens aplicadas à pesquisa agropecuária, tais como
estudos de raízes, morfologia do solo, doenças foliares, dentre
outras, surge da possibilidade de obtenção de informações
complementares às técnicas experimentais convencionais, de
tempo e custos muito elevados, permitindo o desenvolvimento
de ferramentas mais precisas, rápidas e a custo reduzido.

O processamento digital de imagens se destaca como uma
das áreas de maior desenvolvimento e significância na resolução
de diversos problemas em engenharia, medicina, botânica,
geografia ou mesmo na agropecuária, seja no melhoramento de
imagens ou na medição e análise de grandezas nos respectivos
campos de estudo. Apesar disso, a aquisição dessas imagens
tem se mostrado como um ponto importante e, dependendo do
caso, limitante para a utilização desta técnica. Em geral, pode-se
melhorar a imagem adquirida, mas não acrescentar informação à
mesma. Além disso, os resultados encontrados na análise de
imagens digitais dependem diretamente da informação contida
na imagem. Levar em conta os cuidados na aquisição de uma
imagem facilita os processos de identificação de objetos e texturas
e a segmentação da mesma. Caso contrário, as soluções deixam
de ser triviais e, em alguns casos, são inexistentes.

Com o objetivo de auxiliar no estudo de raízes, cobertura
vegetal, porosidade do solo, área e doenças foliares, dentre outras,
foi desenvolvido pela EMBRAPA-CNPDIA o  Sistema Integrado
para Análise de Raízes e Cobertura do Solo - SIARCS® (pedido de
patente protocolado junto ao INPI sob o número 004276), que se
utiliza de processamento e análise de imagens digitais.  Na
utilização desse sistema, vários cuidados devem ser tomados na
obtenção das imagens para que se consigam precisão e rapidez
na análise. Assim, com esse objetivo serão apresentadas nesta
circular técnica as recomendações práticas para aquisição das
imagens de suas principais aplicações. Convém lembrar que estas



recomendações foram o resultado da experiência adquirida nos
diversos trabalhos realizados, porém poderão necessitar de ajustes,
dependendo das variações das condições necessárias à realização
de outros estudos, ou seja, é apenas uma orientação, cabendo
eventuais ajustes.
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Aquisição de Imagens de Raízes

Jorge, L.A.C.1 ; Ralisch,R.2 ; Abi Saab,O.J.G.2; Medina,C.C.2;
Guimarães,M.F.2; Neves,C.S.V.J.2; Crestana, S.1;
Cintra, F.L.D.3 ; Bassoi, L.H.4 ; Fernandes, S.B.V.5

Introdução

Vários trabalhos têm demonstrado a importância do estudo
do sistema radicular de diferentes plantas cultivadas, apresentando
também várias metodologias para caracterização de raízes, levando
em conta custo, precisão e tempo de análise.

Dentre os métodos mais utilizados no Brasil, destacam-se:
trincheira ou parede do perfil; blocos ou monolito; placa com
pregos; trado e  rhizotron.

Na tentativa de avaliar a distribuição de raízes in situ, tem
sido utilizado o método da trincheira ou parede do perfil, que
consiste em cavar uma trincheira ao lado da planta e remover
uma fina camada da parede do perfil, de modo a expor as raízes,
que depois são contadas e registradas em desenhos ou tabelas
(Böhm, 1979). Para auxiliar na tabulação, utiliza-se uma tela, que
é colocada de encontro à parede do perfil. Para cada quadrícula
da tela pode ser anotada a presença ou ausência de raízes ou,
dependendo do caso, atribui-se uma nota proporcional ao número
e diâmetro das raízes presentes.

O método de blocos ou monolito consiste da retirada de
amostras de solo em blocos de dimensões definidas para posterior
lavagem, separação e determinação de comprimento ou peso das
raízes. Uma das limitações desse método é o processo de lavagem e
separação das raízes, que consome grande tempo. Apesar disso,
pela precisão dos dados obtidos esse método tem sido usado  para

1 Pesquisador, CNPDIA-EMBRAPA
2 Professor, CCA-UEL
3 Pesquisador, CPATC-EMBRAPA
4 Pesquisador, CPATSA-EMBRAPA
5 Professor, UNIJUI



comparar a eficiência de outros métodos mais simplificados (Böhm,
1979). Uma variação muito usada desse método é a placa com pregos,
que é pressionada contra a trincheira onde estão as raízes, retirando-se
um bloco único, onde estas manterão sua posição original após a lavagem,
devido à presença dos pregos. Uma das dificuldades do emprego desse
método está na fixação da placa em perfis argilosos, necessitando, por
vezes, o auxílio de macaco hidráulico. Esse sistema dispensa a operação
de separação das raízes dos demais detritos orgânicos, que é muito
demorada. Permite, ainda, a avaliação do comprimento de raízes, bem
como a observação da distribuição espacial das mesmas.

No método do trado, são retiradas amostras de solo com esta
ferramenta a diferentes profundidades e distâncias da planta em estudo.
Estas amostras são lavadas e as raízes separadas para determinação de
comprimento ou peso. Os pontos de tradagem podem ser colocados
nas linhas e entrelinhas do plantio. Igualmente ao método do monolito,
a sua principal limitação está na lavagem e limpeza final das raízes.
Como vantagem, tem-se a possibilidade de realizar um grande número
de amostragens sem destruição da área amostrada (Böhm, 1979; Fujiwara
et al, 1994).

O rhizotron é uma construção no subsolo com janelas de vidro
que permitem a obervação das raízes in vivo, enquanto a parte aérea
fica exposta às condições do ambiente. Em função da maior facilidade
que as raízes encontram em crescer junto à superfície de vidro, esse
método é mais apropriado para estudos de caráter fenológico do que
para a determinação da distribuição do sistema radicular (Böhm, 1979).

De forma geral, a avaliação de raízes tem sido efetuada de duas
maneiras: diretamente no perfil de solo ou através de raízes lavadas. O
SIARCS®, através da análise de imagens digitais, pode ser considerado
um avanço nas técnicas de estudo do sistema radicular, pois permite a
realização dessas duas formas de avaliação de modo mais rápido e
preciso.

Avaliação do Sistema Radicular Através do SIARCS®

Através do SIARCS® (Crestana et al, 1994; Cruvinel et
al,1996; Guimarães et al, 1996; Jorge e Crestana, 1996) pode-se
avaliar qualitativa e  quantitativamente a  distribuição  de  raízes,



eliminando-se grande parte da subjetividade encontrada nos
métodos de perfil e melhorando a precisão na análise. A partir de
imagens digita l izadas dos perf is pode-se determinar o
comprimento, a distribuição e a área ocupada pelas raízes. Para
amostras de raízes lavadas, o SIARCS® também pode ser utilizado
na determinação do comprimento total das raízes.

A aquisição da imagem a partir do perfil requer cuidados
que vão desde a abertura da trincheira, o preparo do perfil, a
filmagem, até a digitalização. No caso da  imagem de raízes
lavadas, coletadas a partir dos diferentes métodos, monolito,
trado, placa com pregos etc., a imagem é obtida em laboratório,
com �scanner� de mesa, não necessitando de cuidados no campo.

Obtenção de Imagens de Raízes em Perfis de Solo

 Para obtenção de imagens de raízes em perfis, cava-se
uma trincheira ao lado ou à frente da planta, preparando-a de
modo a expor as raízes para posterior filmagem.

Abertura da Trincheira

Muitas das definições das condições de abertura de
trincheira, como: a posição, o comprimento, a largura e a
profundidade devem ser estudadas anteriormente e com base no
tipo da cultura e nos objetivos desejados.

 Em culturas plantadas em linha, a trincheira pode ser aberta
transversalmente à essa linha, de forma a evidenciar o efeito do
manejo do solo, por exemplo, na distribuição do sistema radicular,
ou longitudinalmente, evidenciando o comportamento das raízes
ao longo da área afetada pela passagem das máquinas.

Em plantas perenes, é conveniente realizar a abertura da
trincheira tanto transversal (Figura 1) como longitudinalmente
(Figura 2), de forma a obter o maior número de informações em
uma mesma planta. No caso de anuais ou semiperenes,
recomenda-se a abertura transversal (Figura 3), uma vez que a
avaliação do sistema radicular está geralmente associada ao manejo
do solo.



Figura 1: Abertura de trincheira transversalmente à linha para
uma cultura perene, e o preparo para deixar o perfil
vertical. (Fonte: Experimento com citros - Universidade
Estadual de Londrina).



Figura 2: Abertura de trincheira longitudinalmente à linha para
uma cultura perene. (Fonte: Experimento com videira -
CPATSA-EMBRAPA).

Figura 3: Abertura de trincheira transversalmente à linha para
uma cultura anual. (Fonte: Experimento com milho na
Fazenda Experimental de Pindorama - CNPDIA-EMBRAPA).



A distância do perfil à planta é outro ponto importante a
ser considerado. Em geral, em plantas anuais e semiperenes, avalia-
se o perfil a 5 cm da planta. Em plantas perenes, essa distância
pode ser de até 1 m, quando então podem ser retiradas camadas
de solo de 20 em 20 cm para avaliação de raízes lavadas pelo
método do monolito (Figura 4).

Figura 4: Retirada de blocos de solo para avaliação de raízes
lavadas através do método do monolito, após a filmagem
do perfil. (Fonte: Experimento com videira - CPATSA-
EMBRAPA).

O comprimento da trincheira está diretamente relacionado
com o espaçamento entre plantas. Normalmente, para culturas
anuais, avalia-se metade da entrelinha, de cada lado da planta de
referência. Para culturas perenes, em relevo plano, o comprimento
da trincheira deve atingir o centro da entrelinha a partir do tronco.
A largura está relacionada com a distância de fi lmagem,
observando-se sempre um bom posicionamento do operador. A
profundidade depende da cultura, de seu estádio de
desenvolvimento, dos tratamentos, bem como dos objetivos do
estudo.

A  abertura  da  trincheira  pode  ser  feita   por  meio  de



escavação manual ou de retroescavadeira, conforme figura 5,
dependendo do número de repetições utilizadas no experimento,
do tipo e da umidade do solo e do tamanho da trincheira. No
caso da abertura com retroescavadeira, é necessário maior cuidado
na demarcação prévia da área a ser escavada. Da mesma forma,
não se pode esquecer que as dimensões da trincheira devem
exceder às do perfil que será analisado em cerca de 20 cm.

Figura 5: Abertura de trincheira com retroescavadeira. (Fonte:
Experimento com citrus - Universidade Estadual de
Londrina).

Preparo do Perfil de Solo

Um dos principais cuidados após a abertura da trincheira é
o nivelamento do perfil a ser estudado, o qual deve ficar o mais
vertical possível, com o auxílio de uma pá reta ou vanga (Figura
1). Esta prática facilita a  fixação da tela reticulada utilizada na
filmagem, evitando-se erros na avaliação. Nesta operação, todas
as raízes expostas  na  abertura  da  trincheira, conforme
apresentado na figura 6, são cortadas rente ao perfil.



Figura 6: Exposição das raízes devido à abertura da trincheira.
(Fonte: Experimento com citros - Universidade Estadual
de Londrina).

O passo seguinte é a exposição das raízes para posterior
filmagem. Para isso, utiliza-se um instrumento pontiagudo, que
pode ser estilete ou faca.  Nesta operação, remove-se uma
pequena camada de solo, em torno de 1 cm, procurando-se expor
as raízes presentes no perfil.

Dependendo da cultura e das condições do solo, este
preparo pode ser  feito utilizando-se outros equipamentos, como
por exemplo, um rastelo manual ou um rolo escarificador. Na
figura 7 apresenta-se o rolo escarificador desenvolvido pelo
CNPDIA-EMBRAPA e seu efeito sobre o solo. Ele é constituído
de um rolo cilíndrico de madeira, com pregos dispostos na forma
de uma espiral e dimensões conforme apresentado na figura 8
(pedido de patente protocolado junto ao INPI sob o número
004276). O modelo do escarificador a ser utilizado para exposição
das raízes deve ser  ajustado  às  condições específicas de  cada



local, quanto a dureza do solo e teor de umidade. Tais condições
def inirão o tamanho dos pregos, peso e dimensões do
escarificador.

Todos esses implementos e procedimentos não devem
proporcionar muita deformação no perfil e devem permitir boa
exposição das raízes sem, entretanto, removê-las.

Figura 7: Imagem do rolo escarificador desenvolvido pelo CNPDIA-
EMBRAPA e um detalhe do seu efeito sobre o perfil.
(Fonte: Experimento com milho na Fazenda Experimental
de Pindorama - CNPDIA-EMBRAPA).



Figura 8: Detalhes do rolo escarificador desenvolvido pelo
CNPDIA-EMBRAPA.

Cuidados Preliminares à Filmagem

Para a análise, é imprescindível que haja um bom contraste
entre as raízes e o solo, o que nem sempre é obtido com o preparo
do perfi l . Em alguns casos, é necessário um tratamento
complementar, que pode envolver desde a pintura de todo o
perfil com posterior remoção do solo (Figura 9), permanecendo
as raízes pintadas, até o simples umedecimento (Figura 10) e
conseqüente escurecimento do solo.



Figura 9: Pintura do perfil com �spray� de esmalte sintético de
secagem rápida e de cor branca. (Fonte: Experimento
com milho na Fazenda Experimental de Pindorama -
CNPDIA-EMBRAPA).

Figura 10: Umidecimento do solo na tentativa de obter maior
contraste solo-raiz. (Fonte: Experimento com milho na
Fazenda Experimental de Pindorama - CNPDIA-
EMBRAPA).



Para a pintura pode-se utilizar tinta �spray� de esmalte
sintético, em geral branco ou amarelo, dependendo da cor do
solo, aplicando-se sobre toda a área a ser estudada ou ainda
localizadamente. Em culturas perenes, pode-se optar pela pintura
individual das raízes, conforme mostrado na figura 11. Uma vez
pintado o perfil, espera-se sua secagem. Dependendo da umidade
do ar, a secagem será mais ou menos rápida, sendo em média de
30 segundos.

Figura 11: Pintura individualizada das raízes utilizada em culturas
perenes. (Fonte: Experimento com videira - CPATSA-
EMBRAPA).

Uma vez aplicada a tinta, esta adere às raízes e ao solo.
Dessa forma, algum tipo de energia deve ser aplicada para retirá-
la do solo, mantendo, no entanto, as raízes pintadas. Em geral, a
pulverização via pressurização d�água é eficiente para tal. Sendo
assim, através de um pulverizador costal (Figura 12) ou, se houver
no local, uma mangueira com água, efetua-se a lavagem do perfil,
procurando-se destacar uma fina camada de solo.



Complementando-se a retirada da tinta do perfil, utiliza-se
faca ou estilete. Em algumas situações, o uso de água pode não
ser vantajoso, pois o jato pode provocar a escovação do perfil e a
exposição de novas raízes não-pintadas ou formação de lama,
sujando as raízes situadas abaixo. Neste caso, a retirada da tinta
da parede deve ser feita, criteriosamente, somente com ponta de
faca ou escovação, fazendo-se um pré-umidecimento do perfil,
quando necessário. Se houver necessidade, as raízes que se soltam
no perfil, devem ser cortadas, conforme executado na figura 13.

Figura 12: Lavagem do perfil de solo com pulverizador costal
após a secagem da pintura. (Fonte: Experimento com
gramíneas coordenado pelo CPPSE-EMBRAPA).



Figura 13: Corte das raízes que se soltam na retirada da tinta do
perfil. (Fonte: Experimento com milho na Fazenda
Experimental de Pindorama - CNPDIA-EMBRAPA).

Nas imagens das figuras 14-a e 14-b, pode-se verificar um
exemplo do contraste obtido com a pintura do perfil.

Figura 14: (a) Imagem de um perfil com raízes sem pintura, com
pouco contraste solo-raiz. (b) Imagem do perfil pintado,
com bom contraste solo-raiz. (Fonte: Experimento com
videiras - CPATSA-EMBRAPA).



Filmagem do Perfil

A fi lmagem do perfi l deve ser feita levando-se em
consideração alguns fatores: a delimitação da área a ser filmada,
a identificação da quadrícula filmada, a quantidade de luz incidente
e a posição da câmera em relação ao perfil.

A delimitação da área a ser filmada é feita com o auxílio
de um sistema reticulado. Em geral, utiliza-se o reticulado de 100
cm de largura por 100 cm de profundidade, com malha de 20 x
20 cm (Figura 15).

Figura 15: Sistema reticulado de 100 x 100 cm, com malha de
20 x 20 cm. (Fonte: Experimento com videiras -
CPATSA-EMBRAPA



Em culturas perenes, pode-se optar por utilizar o mesmo
reticulado, necessitando apenas da movimentação do mesmo para
que se consiga percorrer todo o perfil desejado. No entanto, com
o intuito de evitar esta movimentação e demarcação das posições
filmadas, pode-se confeccionar um reticulado do tamanho do
perfil a ser avaliado (Figura 16) e para facilitar o seu transporte,
pode-se utilizar um sistema desmontável. Também, com o intuito
de reduzir o número de imagens por perfil, pode-se optar pela
utilização de uma malha um pouco maior, em torno de 25 x 25
cm.

Figura 16: Sistema reticulado confeccionado do tamanho do perfil
a ser avaliado, com malha de 25 x 25 cm. (Fonte:
Experimento com citros - Universidade Estadual de
Londrina).

Com a subdivisão do perfil para filmagem através das
quadrículas do sistema reticulado, faz-se necessário a identificação
de cada uma destas para que se faci l i te o processo de
digitalização das imagens. Sendo  assim, sugere-se  utilizar uma



numeração crescente para a identificação das quadrículas. Para
tanto, recomenda-se a confecção prévia de plaquetas
identificadoras, em número suficiente para que se identifiquem
todas as quadrículas. Quando posicionado o reticulado, fixam-se
as plaquetas identificadoras junto à borda da quadrícula a ser
filmada, de tal forma que se obtenha a imagem da quadrícula
com a identificação correspondente, conforme figura 17.

Figura 17: Imagem de uma quadrícula com a devida identificação.
(Fonte: Experimento com citros - CPATC-EMBRAPA.

Outro ponto a considerar é o posicionamento do sistema reticulado
no perfil, de tal forma que se evite que as depressões apareçam
nas quadrículas, conforme ilustrado na figura 18. Para isso, deve-
se utilizar de um pequeno ajuste na inclinação da tela em relação
ao terreno; quando não for possível, descontar esta área durante
a análise.



Figura 18: Depressões que devem ser evitadas na tomada das
imagens ou descontadas durante a análise. (Fonte:
Experimento com citros - CPATC-EMBRAPA).

Estando devidamente demarcada e identificada a área a
ser filmada, deve-se tomar os devidos cuidados com as condições
de iluminação e quantidade de luz para posterior filmagem. Nesta
fase do trabalho, deve-se evitar a luz solar direta sobre o perfil,
pois esta provoca reflexos no solo, dificultando a análise das
raízes. Em dias nublados, encontra-se a condição ideal para
filmagem. No entanto, ainda se faz necessário um pequeno
sobreamento na parte superior do reticulado, de tal forma a se
evitar que a interface deste com a superfície tenha um nível mais
intenso de luz. Este procedimento é extremamente importante
em dias ensolarados, como demonstrado na figura 19, quando
também pode-se utilizar o sombreamento atrás da trincheira,
acrescentando-se sombreamento localizado, com o auxílio de uma
lona ou similar, conforme apresentado na figura 20. Em casos
mais extremos, principalmente quando se opta pelo simples
umedecimento para se obter o contraste solo-raiz, e também
quando a cor do solo dificulta esse contraste, pode-se utilizar a



filmagem noturna ou mesmo o recobrimento total da trincheira
durante o dia, ambos com iluminação artificial. Em casos mais
apurados, util iza-se um fotômetro para checar o nível de
iluminação ao longo do perfil e definir o nível de sombreamento.

Figura 19: Sombreamento na parte superior do reticulado, de tal
forma a se evitar que a interface deste com a
superfície tenha um nível mais intenso de luz. (Fonte:
Experimento com gramíneas - CPPSE-EMBRAPA).

Contornados os problemas de iluminação, inicia-se a
filmagem do perfil. Nesta etapa, deve-se tomar o máximo de
cuidado com o posicionamento da câmera, que deve ser
posicionada perpendicularmente ao perfil a ser filmado. Não é
necessário utilizar tripé para posicionar a filmadora. No entanto,
deve-se evitar ângulos na filmagem, conforme ilustrado na figura
20,  procurando-se  posicionar  a mesma perpendicular  ao  eixo



central da quadrícula a ser filmada. Em geral, filma-se cada uma
destas por 10 segundos.

Quando utilizada uma câmera fotográfica, ao lado dos
cuidados já citados, deve-se padronizar a forma de revelação.

Figura 20: Sombreamento atrás da trincheira complementado com
o sombreamento localizado. Também se evidencia o
posicionamento errado da câmera, devido à formação
do ângulo θ entre a perpendicular ao perfil e ao eixo
central da lente. (Fonte: Experimento com citros -
Universidade Estadual de Londrina).

Pode-se proceder, também, à filmagem de um perfil de
solo com raízes partindo-se de um bloco de solo obtido pela
placa com pregos, antes de efetuar a lavagem, conforme figura
21. Neste caso, os mesmos cuidados para a obtenção da imagem
devem ser seguidos, adaptando-se o preparo e a filmagem às
condições adequadas.



Figura 21: Perfil de solo com raízes obtido a partir da placa com
pregos para filmagem e posterior lavagem. (Fonte:
Experimento com milho - UFRGS).

Obtenção de Imagens de Raízes Lavadas

A aquisição de imagens de raízes lavadas para avaliação
através do SIARCS® é feita a partir de amostras coletadas pelos
diferentes métodos, monolito, trado, placa com pregos etc. (Jorge
et al, 1994). Todos estes passam pelo processo de aquisição de
uma amostra de solo com raízes para posterior separação.

Basicamente, as etapas para a aquisição da imagem de
raízes lavadas se dividem em: separação das raízes e preparo das
amostras para digitalização.

Separação das Raízes

Uma vez retirado o bloco de solo com raízes, estas devem
ser separadas do mesmo. Diferentes formas de separação têm
sido utilizadas, sendo a mais simples o peneiramento da amostra



ainda seca. Para tanto, deve-se fazer uso de peneiras de diferentes
malhas, de tal forma que se consiga separar todos os diâmetros
de raízes presentes na amostra.

Outra forma de separação bastante utilizada, muitas vezes
depois do peneiramento a seco, é a lavagem das raízes, de tal
forma a retirar todos os fragmentos de solo e de matéria orgânica
presentes, conforme observado na figura 22. Nesta etapa, também
se utilizam peneiras de diferentes malhas.

Figura 22: Separação das raízes do solo através da lavagem das
amostras.

Durante a lavagem, deve-se limpar ao máximo as raízes
para que elas fiquem sem resíduos de solo e de outros detritos,
tais como: palha, insetos etc.

Muitas vezes, antes da lavagem as amostras são secas em
estufa para evitar sua deterioração até a completa lavagem e
separação das raízes. Neste caso, as amostras são reidratadas,
permanecendo submersas em água durante 24h.



Preparo das Amostras para Digitalização

Uma vez lavadas, as raízes devem ser espalhadas sobre
uma bandeja de vidro disposta diretamente sobre o �scanner� de
mesa. O espalhamento das raízes é feito com o auxílio de pinças,
que também podem ser utilizadas para retirar alguns detritos  ainda
presentes (Figura 23). Posteriormente, com o auxílio de uma
tesoura preparam-se as amostras com aproximadamente 5 cm de
comprimento, não sendo necessário a secção de todos os
segmentos da raiz. Depois, adiciona-se um fina camada de água,
o suficiente para cobrir a bandeja, procurando-se distribuir as
raízes ao longo da mesma (Figura 24). Nesta etapa, deve-se tomar
o cuidado de posicionar as raízes mais grossas longitudinalmente
ao �scanner�.

Figura 23: Espalhamento das raízes e retirada de pequenos
fragmentos de solo ou de palha efetuados diretamente
sobre o �scanner� de mesa.



Figura 24: Utilização de uma fina camada de água para separar as
raízes dispostas sobre uma bandeja de vidro colocada
diretamente sobre o �scanner� de mesa.

Durante a distribuição, quando possível pode ser feito o
agrupamento da raízes por classes de diâmetros similares. Com
esta operação, evitam-se sombras provenientes das raízes grossas
sobre as muito finas. Este cuidado facilita a análise.

Uma vez concluída a distribuição das raízes, coloca-se uma
borda feita de isopor ao redor da bandeja, conforme figura 25,
com o objetivo de evitar sobras provenientes das frestas
ocasionadas devido à altura da bandeja, quando fechada a tampa
do �scanner�. Finalmente, fecha-se a tampa do mesmo e se inicia
a digitalização.



Figura 25: Borda de isopor colocada ao redor da bandeja de
vidro para evitar sombras.

As dimensões das bandejas utilizadas no CNPDIA-EMBRAPA foram
de: 15 x 21; 20 x 25 e 21 x 30 cm, todas com 1 cm de altura.

Uma variação também utilizada no preparo das amostras
de raízes mais finas é a utilização de papel-filtro para distribuição
destas, evitando-se a utilização de água sobre o �scanner�. Neste
caso, após a limpeza das raízes e separação de detritos, coloca-
se um papel-filtro dentro da  peneira de menor malha, e dentro
dágua  procura-se distribuir as raízes evitando-se sobreposição
(Figura 26). Retira-se com cuidado a peneira da água e espera-se
secar por alguns minutos. Enquanto isso, prepara-se outra
amostra. Quando terminada a secagem do papel-filtro, no qual
se encontram as raízes, coloca-se o mesmo sobre o �scanner� e
procede-se à digitalização.



Figura 26: Papel-filtro depois de seco com a distribuição das
raízes efetuada dentro d´água.

Também pode-se utilizar as amostras de raízes lavadas secas
em estufa. Neste caso, faz-se a distribuição das mesmas
diretamente sobre o �scanner� de mesa, tomando-se os mesmos
cuidados descritos para as amostras dentro d´água.

Uma variação, introduzida devido às facilidades de análise
de perf i l  de raízes pelo SIARCS®, é a determinação do
comprimento total de raízes em amostras lavadas diretamente na
placa com pregos. Para esta avaliação faz-se a filmagem de cada
uma das quadrículas da placa com pregos, conforme figura 27,
seguindo-se os mesmos cuidados descritos  para a  filmagem  de



perfil de raízes.  A diferença, neste caso, é que, ao contrário da
densidade de raízes calculada no perfil com o solo, faz-se a
determinação do comprimento total de raízes. Apesar da
sobreposição, dependendo do objetivo do estudo, este apresenta
uma boa avaliação da distribuição espacial das mesmas.

Figura 27: Perfil da placa com pregos depois de lavada. (Fonte:
Experimento com milho - UFRGS).



 Aquisição de Imagens de Cobertura Vegetal

Jorge, L.A.C.1; De Maria, I.C.1 ; Crestana, S.1

Introdução

A cobertura vegetal é um dos fatores mais eficientes na
redução da erosão. As plantas e os resíduos da colheita que
ficam sobre o terreno protegem o solo contra a desagregação e o
transporte de partículas pela chuva e pela enxurrada, reduzindo
as perdas de terra. Quanto mais cobertura vegetal, menos erosão.

Nesse sentido, vários métodos têm sido utilizados na
avaliação da cobertura vegetal, sendo os mais comuns: régua
métrica, cavalete com visores, corda com nós, intercepção de
luz, dossel vegetativo,  e fotográfico.

O método da régua métrica consiste em colocar uma fita
métrica na superfície do solo, perpendicularmente a duas linhas
de plantas contíguas, para que se meça, linearmente, ao longo
dessa fita e sob ela, o total de terreno coberto por resíduos. A
cobertura de resíduos é calculada dividindo-se o valor assim obtido
pelo espaço entre as linhas de plantas. O método se presta tanto
para avaliar a cobertura de resíduos na superfície do solo como a
cobertura por plantas, através de suas sombras projetadas na
superfície do solo (Alcaraz, 1995).

O método do cavalete com visores utiliza este equipamento,
que é constituído de uma barra horizontal superior com dez
orifícios de 2 mm de diâmetro e uma barra inferior com dez orifícios
de 1 mm de diâmetro, através dos quais o operador observa.
Caso avistado o solo nu, registra �0�; caso contário, �1� (Alcaraz,
1995).

O método da corda com nós consiste em esticar uma corda,
previamente marcada a intervalos pré-determinados, e fazer as
observações de forma semelhante à que se faz no método do
cavalete, ou seja �0� se o solo abaixo da marcação estiver sem
cobertuta  e  �1�,  se  o  solo  abaixo  estiver  com  cobertura. A
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desvantagem deste é que somente pode ser utilizado com cobertura de
morta (palha) ou próxima da superfície do solo (Alcaraz, 1995)

O método de Intercepção de luz consiste na determinação da
cobertura do solo  pela intercepção de luz que é obtida determinando-se
a porcentagem da superfície do solo sombreada pela cobertura vegetal,
e a melhor hora para realizar a medição da sombra projetada pela cobertura
vegetal, é ao meio dia, quando o ângulo formado entre a luz solar e a
superfície da terra é de 90º. Esta medição é feita através de sensores
fotosensíveis. (Alcaraz, 1995).

O método da largura do dossel vegetativo se resume na medição
da largura da cobertura vegetal, compreendida entre os pontos mais
extremos das folhagens, rigirosamente a intervalos de 10 cm, controlados
por uma régua de 100 cm colocada na superfície do solo, paralelamente
à linha de plantio (Alcaraz, 1995).

O método fotográf ico  ut i l iza uma fotograf ia t i rada
perpendicularmente à superfície do terreno, através da qual se avalia a
porcentagem de cobertura vegetal. Este se destaca como um dos mais
utilizados, e apesar das limitações, como a altura da câmera em relação
à altura da cultura, projeção não-vertical, contraste, entre outros,
apresenta como vantagens a obtenção de registro permanente, menor
trabalho no campo e menores problemas com com o vento, o que
prejudica os outros métodos (Jorge et al, 1993).

 A partir da fotografia, diferentes formas de avaliação têm sido
apresentadas (Jorge et al, 1993; Alcaraz, 1995). Como uma variação
destes métodos, encontra-se o SIARCS®, cujas características de
processamento e análise de imagens proporcionam uma avaliação rápida
e precisa da cobertura vegetal sobre o solo, bem como a taxa de ocupação
por palha e outros resíduos.

Avaliação da Cobertura Vegetal Através do SIARCS®

A avaliação da cobertura vegetal através do SIARCS® é
feita a partir de fotografias digitalizadas ou de imagens filmadas
por meio de uma torre e posteriormente digitalizadas. Determina-
se a porcentagem da área ocupada pela cobertura vegetal ou de
palha, através da avaliação das suas cores, apresentando os
resultados da medida da área em unidades internacionais ou em



porcentagem da área da imagem.
A aquisição da imagem também se apresenta como uma etapa

importante para a definição da qualidade e precisão dos resultados finais.
Requer, assim, cuidados que vão desde a escolha da torre de filmagem,
a iluminação, até a digitalização.

Obtenção de Imagens de Cobertura Vegetal

A obtenção das imagens de cobertura devem seguir alguns
critérios básicos, que vão desde a escolha do suporte da câmera, às
condições de luz ambiente e ao tipo de câmera utilizada.  Neste caso, a
cor do solo e o tipo e estádio de desenvolvimento da cultura a ser
avaliada podem ou não dificultar a obtenção das imagens.

A aquisição das mesmas pode ser feita através de uma câmera
fotográfica ou a partir de uma câmera filmadora. Em ambos os casos,
deve-se tomar os mesmos cuidados sendo, no entanto, necessária a
padronização do tipo de revelação, quando optado pela câmera
fotográfica.

Escolha do Suporte de Filmagem

Nos vários trabalhos encontrados onde se utiliza um suporte
tipo torre para aquisição da imagem, pode-se encontrar diferentes
tamanhos e formas para a mesma. Nos trabalhos desenvolvidos utilizando
o SIARCS®, foram utilizadas duas formas de torre: de altura ajustável e
com  braço giratório.

O suporte de filmagem com altura ajustável foi confeccionado
com tubos de alumínio, de 3 e 2,8 cm de diâmetro, na forma de um L
invertido, com altura máxima de 6 e mínima de 3 metros (Alcaraz,
1995).  Este, porém, necessita de duas pessoas para posicioná-lo e em
dias com muito vento, pode apresentar dificuldades. A variação da
distância a ser filmada, através da altura da câmera, não se mostrou
necessária.

A torre com braço giratório, considerado um suporte resistente
inclusive para sua utilização em dias de muito vento, foi confeccionada
de tal forma a permitir que apenas um operador conseguisse fazer as
tomadas e que não houvesse a necessidade de desmontá-la, podendo
servir para a avaliação da dinâmica de crescimento da cultura de cobertura.
Também permite a aquisição de  mais  imagens  num  mesmo ponto de



amostragem, com a movimentação do braço. Um exemplo de
sua utlização em uma cultura aparece na figura 28.

Figura 28: Utilização da torre de filmagem no campo.

A torre desenvolvida (pedido de patente protocolado junto
ao INPI sob o número 004276), conforme detalhe da figura 29, é
constituída de três partes: um tripé, uma haste e um braço. O
tripé possui um mancal, onde se apoia a estrutura da haste, e um
rolamento através do qual é possível girar a mesma. O braço é
apoiado em um rolamento, que permite o giro junto com a haste.
A haste é composta de tubos galvanizados de 1� de diâmetro,
conectados por luvas de união e estirados por meio de cabos de
aço. A altura, incluindo o tripé, é 8 m e o comprimento do braço
3,5 m.



O tripé pode ser confeccionado em mais unidades, de igual
número ao dos pontos de amostragem. Assim, pode-se posicioná-
los nos devidos pontos de amostragem e apenas movimentar o
restante da torre nos diferentes pontos de amostragem.

Figura 29: Diagrama esquemático da torre desenvolvida pelo
CNPDIA-EMBRAPA para aquisição de imagens de
cobertura vegetal.

Cuidados com as Condições de Luz

Normalmente, a condição de luz está ligada ao nível de
intensidade solar do dia e do horário em que se faz a tomada das
imagens. Para que se evitem reflexos, e principalmente o efeito
indesejável da sombra da planta no solo, deve-se utilizar de
sombreamento da área a ser filmada. Dias nublados apresentam
a condição ideal de f i lmagem, não necessitando de
sombreamento.



O sombreamento pode ser conseguido com a utilização de
uma lona preta, sendo esta movimentada de acordo com o giro
da torre, de tal forma a proporcionar uma área filmada sempre na
sombra. Para facilitar o sombreamento deve-se  evitar horários
com o sol a pino.

Escolha da Câmera

A câmera, fotográfica ou filmadora, deve ser escolhida de
forma a que se consiga fixá-la na ponta da torre sem grandes
problemas. Nesse sentido, filmadoras portáteis são mais práticas
para esse tipo de trabalho.

Em ambos os casos, torna-se mais fácil utilizar disparadores
automáticos ou mesmo controle remoto. Caso contrário,
necessita-se de disparadores de maior comprimento. Também,
para a filmadora pode-se acionar a filmagem ainda em baixo,
levantando-se a mesma já ligada, descartando-se a parte do filme
que inclui a subida.

Cuidados Preliminares à Digitalização

Após a filmagem, deve-se proceder à digitalização. Neste
caso, deve-se tomar cuidado com a identificação da área a ser
filmada. Essa identificação poderá ser a filmagem de uma etiqueta
confeccionada para cada uma das áreas. Caso seja importante
saber o valor de área de cobertura em unidades internacionais,
deve-se utilizar uma referência de tamanho conhecido, durante a
filmagem. Um exemplo de demarcação utilizada é apresentado
na figura 30.



Figura 30: Exemplo de cobertura para uma cultura de Crotalária
júncea e o uso de uma referência de escala de 1 m.
(Experimento conduzido pelo IAC-Seção de Conservção
de Solos).

 No caso de fotograf ias, em adição aos cuidados
considerados para uma filmadora há a necessidade de escolha e
definição de um padrão de revelação. As revelações devem permitir
uma boa qualidade de imagens, evitando distorções nas cores e
nível de contraste. É recomendável a escolha de um único local
para revelação.

Caso seja utilizada uma torre mais baixa, para que se evite
maior distorção radial na imagem proveniente do tipo de lente
utilizada na câmera, pode-se fazer a escolha de uma área para
análise menor que a da imagem. Também, caso seja necessário
padronizar a área de filmagem  e avaliação, utiliza-se uma referência
de tamanho conhecido, como na figura 31.



Figura 31: Exemplo de cobertura para uma cultura de milho e o
uso de uma referência de área padrão. (Experimento
conduzido pelo CNPDIA-EMBRAPA).



 Aquisição de Imagens de Folhas

Jorge, L.A.C.1; Campos Neto, D.1 ; Leoni, E.2 ; Crestana, S.1

Introdução
A medida da área foliar é importante para muitos

estudos f is iológicos, tais como anál ise do crescimento,
fotossíntese e medidas de transpiração.  Revisões de técnicas
normalmente usadas para determinação da área foliar (Kvêt &
Marshall, 1971; Coley, 1983; Coombs et al, 1985;  Nascimento
et al, 1990; Aide & Zimmerman, 1990; Paquesse, 1992; Aide,
1993) colocam que os equipamentos medidores de área foliar
são os métodos mais usuais. Contudo, planímetros, métodos
fotogravimétricos e regressões da área-comprimento e grades
quadriculadas são também mencionados por esses autores.

Uma comparação desses métodos para a determinação de
um grande número de áreas foliares mostra que os métodos que
utilizam de regressão necessitam de ajustes para cada espécie
analisada e para cada tratamento. O método gravimétrico, baseado
no peso de um papel recortado do mesmo tamanho da folha, e o
método fotogravimétrico, quando fotos são usadas, comparados
a uma área padrão no mesmo papel, proporcionam precisão na
medida da área, porém são técnicas extremamente trabalhosas,
quando aplicadas a um grande número de folhas. O planímetro
oferece uma forma menos demorada, mas com menor precisão,
principalmente para estudos de folhas pequenas. Medidores de
área foliar são largamente utilizados por serem de fácil manuseio.
Experiências têm mostrado que outros métodos são tediosos,
particularmente quando um grande número de folhas deve ser
medido.

Recentemente, métodos envolvendo processamento de
imagens digitais  têm sido propostos (Hargrove & Crossley, 1988;
Caldas et al, 1992; Jorge et al, 1993; Crestana et al, 1994).
Esses métodos permitem o cálculo automático  da  área foliar, e
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de áreas perdidas por herbívoros ou por doenças de forma de
forma semiautomática.

Estudos de área foliar, ataque de herbívoros por da
estimativa de áreas danificadas, identificação de áreas afetadas
por pragas, podem ser feitos através do SIARCS®, de forma
simples e precisa (Jorge & Crestana, 1996; Leoni et al, 1996).

Avaliação de Folhas Através do SIARCS®

A avaliação de folhas através do SIARCS® é feita a partir
de fotografias, da folha retirada no campo, de imagens filmadas
e de moldes obtidos no campo sem destruição das mesmas.
Determina-se a porcentagem da área das folhas, total de ataque
de herbívoros, porcentagem de ocupação de doenças e de pragas
pela avaliação das suas cores, apresentando os resultados da
medida da área em unidades internacionais ou em porcentagem
da área da imagem.

A aquisição da imagem também se apresenta como uma
etapa importante para a definição da qualidade e precisão dos
resultados finais. A seguir serão apresentados as diferentes formas
de aquisição e os cuidados necessários para cada uma.

Obtenção de Imagens de Folhas

Pode-se dividir em duas as categorias de aquisição de
imagens para avaliação de folhas através do SIARCS®: destrutiva
e não-destrutiva.

Na categoria destrutiva tem-se, basicamente, a retirada da
folha da planta para sua análise. Essa folha é, então, levada ao
laboratório e colocada diretamente num �scanner� de mesa para
sua digitalização, conforme diagrama da figura 32. No caso das
folhas apresentarem deformações que dificultem a sua disposição
sem sobreposição, pode-se optar pelo recorte da mesma ou do
auxílio de duas superfícies planas e transparentes. Com uma dessas
superfícies dispõe-se a folha e com a outra sobreposta, procura-
se aplainar a mesma.



“Scanner” de mesa

 

Computador IBM-PC compatível

Figura 32: Aquisição da imagens de folhas em laboratório.

Quando se deseja avaliar as folhas sem que as mesmas
sejam retiradas, permitindo um estudo da dinâmica de ataque de
pragas ou herbívoros, pode-se optar pela segunda categoria, ou
seja, a não-destrutiva. Nesse caso, pode-se utilizar uma filmadora
para obter a imagem diretamente no campo sem retirar a folha; e
quando há apenas o interesse no seu contorno, utilizam-se  moldes
das mesmas.

A filmagem, assim como nos outros estudos, deve ser
efetuada na sombra, tomando-se o cuidado de distribuir a folha
sobre uma superfície plana, de tal forma a evitar deformações na
f i lmagem. Também se deve posic ionar a câmera
perpendicularmente ao plano da folha, e dependendo do tamanho
da mesma, utilizar recursos de aproximação da filmadora.

No caso de avaliação da dinâmica de ataque de pragas ou
de herbívoros, deve-se identificar as plantas a serem utilizadas,
com uma fita ou linha, para que se repita a aquisição sempre
sobre a mesma.

No estudo de herbívoros, quando se está interessado
apenas no contorno da folha, a área é estimada sem sacrificá-la,



mediante moldes em papel heliográfico, revelado no campo com
vapor de amônia.

A folha é colocada entre duas placas de vidro, quando
apresentar ondulações ou sobre uma, quando não, conforme pode
ser visto na figura 33, de forma a evitar distorções durante a
obtenção dos moldes. O papel é colocado embaixo das placas de
vidro contendo a folha, e a sua revelação feita em seguida.

Posteriormente, cada um dos moldes obtidos em papel
heliográfico é levado a um �scanner� de mesa e digitalizado com
a resolução de 100 dpi (�dot per inch�), com 256 tons de cinza.

Figura 33: Obtenção de imagens de folhas no campo. (Fonte:
Experimento com herbivoria - Programa de pós-
graduação em Ecologia e Recursos Naturais da
UFSCar).

Quando se deseja a medida de área em unidades
internacionais, utiliza-se como referência uma escala, digitalizada
junto com o molde ou com a folha.



Introdução
O processo de aquisição de uma imagem digital pode ser

dividido em duas etapas: a aquisição da imagem através de
fi lmagem ou fotografia, conforme descrito nos capítulos
anteriores, e a digitalização das mesmas. Com a digitalização, a
imagem passa a se denominar imagem digital, podendo ser tratada
por diferentes recursos computacionais.

Assim como na aquisição das imagens, a digitalização
também deve ser feita com base em critérios adequados para que
se consigam imagens digitais com qualidade suficiente para uma
boa análise através do SIARCS®. Neste sentido, serão introduzidos
alguns conceitos necessários para o conhecimento dos usuários
deste sistema, bem como algumas dicas para escolha dos
parâmetros utilizados na digitalização das imagens.

Digitalização
A digitalização de uma imagem é a transformação da

imagem de uma fotografia ou de um filme de vídeo em uma
imagem digital, ou seja, é o processo de discretização e
representação da imagem real na forma digital para que se possa
utilizar em sistemas digitais, como por exemplo, em sistemas
computacionais.

Muitos fatores influenciam na qualidade de uma imagem
digital e na sua forma final. O processo de digitalização, para a
maioria dos casos, envolve as etapas de planejamento e testes.
No planejamento, devem ser definidos alguns parâmetros,
principalmente ligados à resolução espacial da imagem digital e
do dispositivo no qual a mesma será utilizada, tais como:
impressora, monitor de vídeo etc. Nos testes, serão definidos,
principalmente, os parâmetros de ajuste ligados às condições de
iluminação e resolução em cores da imagem digital e do dispositivo
utilizado e, também, a necessidade de redefinir a resolução
espacial da imagem.

 Digitalização de Imagens: Conceitos e Dicas

Jorge, L.A.C.1



A digitalização pode ser feita através de sistemas de
digitalização comerciais, cujos custos estão cada vez menores.

A seguir serão abordados os tipos básicos de sistemas de
digitalização encontrados.

Imagem Digital

Uma imagem pode ser vista como sendo o resultado de
estímulos luminosos. Quando se observa uma fotografia ou uma
cena real, o olho humano recebe de cada ponto do espaço um
impulso luminoso que associa uma informação de cor a esse
ponto.

Conseqüentemente, uma imagem digita l  pode ser
representada por uma função bidimensional i(x,y), onde x e y
denotam as coordenadas espaciais e o valor de I, num ponto
(x,y), representa o valor da intensidade ou cor naquele ponto.

O caso mais utilizado de discretização espacial de uma
imagem consiste em tomar o domínio como sendo um retângulo
e discretizar esse retângulo usando os pontos de um reticulado
bidimensional. Assim, a imagem digital pode ser representada de
forma conveniente no formato matricial, onde os índices de linha
e coluna identificam um elemento na imagem e o valor do
elemento da matriz naquele ponto identifica a intensidade ou
cor. O elemento dessa matriz digital é chamado pixel ou
simplesmente elemento da imagem (Cruvinel et al, 1996).

Existem vários formatos de imagem que utilizam da
representação matricial e que são adotados como padrões, sendo
cada um deles criado pelos respectivos fabricantes de sistemas
de digitalização. Todos apresentam vantagens e desvantagens.
No caso da utilização do SIARCS®, adotaram os formatos básicos:
PCX e BMP. O formato PCX, criado pela ZSoft, é muito utilizado
em vários aplicativos. O formato BMP, criado pela Microsoft, é
usado, principalmente, para aplicações em ambiente Windows.

Resolução

Resolução é o número de pontos disponíveis capazes de



representar um detalhe gráfico em uma dada área: na tela do
monitor, o  número de pixels por polegada linear; na impressora,
o número de pontos impressos por polegada linear; no �scanner�,
o número de pixels amostrados por polegada linear de uma imagem
�scaneada�. Com o objetivo de determinar a melhor resolução
para uma imagem, é necessário que se esteja familiarizado com a
resolução do seu dispositivo de saída e as necessidades específicas
de seu trabalho.

Uma imagem com alta resolução nem sempre resulta numa
boa impressão. De fato, uma alta resolução, quando desnecessária,
aumenta o tamanho do arquivo e causa longos tempos de
execução para algumas operações. Por outro lado, uma baixa
resolução na digitalização da imagem degrada a qualidade de sua
saída.

O número de linhas da matriz de pixels é chamado de
resolução vertical da imagem digital; o número de colunas é
chamado de resolução horizontal. Denomina-se resolução espacial
ou resolução geométrica da representação matricial ao produto
da resolução vertical pela resolução horizontal. A resolução espacial
da imagem é estabelecida pela freqüência de amostragem final
da imagem. Dessa forma, quanto maior a resolução, maiores
detalhes podem ser observados, isto é, componentes de altas
freqüências da imagem podem ser captados na representação
matricial. A resolução espacial dada em termos absolutos não
fornece muita informação sobre a resolução real da imagem
quando realizada em um dispositivo físico. Isso ocorre porque
fica-se na dependência do tamanho físico do pixel do dispositivo.
Uma medida mais confiável de resolução é dada pela densidade
de resolução da imagem que fornece o número de pixels por
unidade linear de medida. Em geral, utiliza-se o número de pixels
por polegada, ppi (pixels per inch), também chamada dpi (dots
per inch).

Denomina-se resolução de cor ao número de bits utilizado
para armazenar a informação de cor de cada pixel da imagem,
definindo, assim, a dimensão do conjunto de cores utilizado.

Uma  vez  digitalizada  uma  imagem com dada resolução



 (dpi), não é possível aumentá-la. Pode-se realçar a imagem digital
com programas de manipulação de imagens, mas isso não
aumenta a resolução. Por isso a escolha da resolução é
fundamental antes de proceder a digitalização.

Sistemas de Digitalização

Os componentes básicos para digitalização necessários nos
trabalhos com o SIARCS® podem ser divididos em: �scanners�,
placas digitalizadoras e câmeras digitais. Na figura 37, é
apresentado o sistema básico para digitalização com esses
componentes e seus complementos. Cada um deles possui uma
grande variação de modelos e fabricantes. A escolha do sistema
de digitalização a ser utilizado está diretamente ligada à aplicação.
No caso do SIARCS®, para que se cubram todos os tipos de
aplicações já apresentadas, torna-se necessário um sistema como
o da figura 36. Neste, no entanto, a câmera digital se torna
desnecessária para a maioria das aplicações, sendo recomendada
em casos cuja utilização agiliza o processo de captura.

Pode-se recomendar como configuração mínima para o
sistema: uma filmadora do tipo Handcam 8 mm; um �scanner� de
mesa de 1200 dpi, de 24 bits; uma placa digitalizadora de
resolução espacial de 640 x 480 pixels de 24 bits/pixel e uma
câmera digital de resolução espacial 640 x 480 pixels de 24 bits/
pixel. Esse sistema permite obter imagens digitais com qualidade
suficiente para se trabalhar com o SIARCS®. Porém, deve-se
observar que as câmeras digitais têm limitações em relação à
capacidade de armazenamento de imagens, sendo necessário a
aquisição de um hardisk portátil para que se viabilize sua utilização
no campo. Com a resolução recomendada, deve-se dispor de
pelo menos 200MB de capacidade de armazenamento.
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Figura 34: Sistemas comerciais básicos de digitalização.

Parâmetros de Ajuste na Digitalização

Devido às condições de iluminção durante a aquisição das imagens,
dependendo do caso, pode ser necessár io o ajuste dos
componentes de brilho e contraste da imagem, bem como dos
componentes de cor da mesma. Sendo assim, a maioria dos
softwares de digitalização permite que se façam tais correções
antes da digitalização. Não obstante, pode-se também tentar
realçar a imagem digital, sendo este um passo adicional.



Brilho e Contraste

O contraste representa o range entre os valores mais escuros e
mais claros na imagem. Uma imagem de alto contraste possui
mais graduações de tons entre o preto e o branco, enquanto que
uma com baixo contraste possui menos tons intermediários.
Enquanto o contraste determina quantos tons existem na imagem,
o brilho determina a intensidade destes.

Em alguns casos, há a possibilidade de manipular as porções
escuras e claras da imagem, independentemente. Essa operação
é especialmente interessante para imagens coloridas.

Tonalidade e Saturação

Ferramentas de ajuste de cores possibilitam trocar os
componentes de tonalidade e saturação da cor de uma imagem.

A tonalidade é o componente que identifica a cor e é
resultante da mistura dos componentes básicos vermelho, verde
e azul. A saturação identifica a pureza de uma determinada
tonalidade e, portanto, indica a quantidade de branco nela
existente.

Recomendações Básicas para a Digitalização

Antes da digitalização propriamente dita, deve-se planejar
o que se deseja fazer, verificar todas as ações que devem ser
tomadas e configurar a placa gráfica do computador para que o
mesmo trabalhe com �true color� (24 bits ou 16 milhões de cores)
ou pelo menos com �high color� (64k de cores).

 Nos estudos de raízes, cobertura vegetal e análise
foliar, se for feita a aquisição através de uma  filmadora, conforme
descr ito nos capítulos anter iores, a digital ização será
necessariamente feita com a placa digitalizadora. Nesse caso,
recomenda-se  digitalizar  as  imagens  com 256 cores, quando a



placa digitalizadora util izada permitir 256 cores na forma
otimizada. Caso contrário, deverá ser adquirida com 24 bits ou
�true color�, necessitando de posterior conversão para 256 na
forma otimizada. Quando se utiliza o �scanner�, seja para raízes
lavadas ou para fotos de perfis, deve-se utilizar, de forma geral, a
resolução de 100 dpi. No caso das raízes muito finas, deve-se
efetuar testes para definir qual a melhor resolução. Identifica-se
a melhor resolução como sendo aquela capaz de representar os
detalhes necessários para análise da imagem em questão.

O SIARCS® também foi utilizado no estudo de porosidade
do solo, na avaliação da distribuição de gotas provenientes de
aspersores em sistemas de irrigação e na avaliação de sementes.

A avaliação da porosidade do solo pode ser feita a partir
de imagens obtidas de lâminas delgadas. Essas lâminas são obtidas
de amostras de solo indeformadas retiradas da área a ser estudada.
Posteriormente, os blocos indeformados de solo são consolidados
por uma resina poliester, depois de uma desidratação por troca
água-acetona. Na resina, junta-se um pigmento fluorescente para
melhor visualizar o espaço poroso (Jorge et al, 1996). Com o
objetivo de se vizualizar a microporosidade, pode-se fotografar
as micrografias de solo via microscópio com grandes aumentos.
Todas elas, posteriormente, devem ser digitalizadas através de
um �scanner� de mesa, com a resolução de 150 dpi (�dot per
inch�) e 256 tons de cinza.

No estudo da densidade e distribuição de gotas, tanto em
sistemas de irrigação como em estudos da deriva de pesticidas,
utiliza-se um papel marcador da Ciba-Geigy, cuja função é
marcar a quantidade de gotas aplicadas sobre o mesmo. Após a
distribuição do papel ao longo da área que se deseja avaliar, e
aplicada a irrigação ou o produto via pulverização, os papéis
marcadores com as gotas são retirados, e digitalizados em um
�scanner� de mesa, com a resolução de 150 dpi (�dot per inch�) e
256 tons de cinza.

A obtenção de imagens de sementes é feita a partir da
colocação das sementes diretamente sobre o �scanner� de mesa.
Neste caso, alguns cuidados ser considerados quanto à sua
distribuição. Normalmente, o processo de �scanning� utiliza uma



barra de luz que se move ao longo da imagem, fornecendo a
quantidade de luz suficiente para que o sensor, que trabalha com
a luz refletida, reconstrua digitalmente a mesma. Neste processo,
quando se utilizam sementes, há a formação de sombra na
imagem, devido à passagem da barra de luz  pela semente. Nesse
sentido, pode-se contornar esse problema posicionando as
sementes com o seu lado maior perpendicular à direção da barra
sensora. Ainda assim, há a formação de uma pequena sombra.
Quando a quantidade de sombra é pequena, não dificulta a análise
através do SIARCS®. Porém, quando é significativa, pode-se optar
por duas soluções: utilização do �scanner� com a tampa aberta
ou iluminação externa auxiliar. A utilização de iluminação externa
auxiliar deve ser feita de forma que se consiga anular o efeito das
sombras na imagem resultante. Em geral, pode-se utilizar lâmpadas
opostas nos dois lados do �scanner�. A intensidade e tipo de
lâmpada deverão ser testados para cada tipo de �scanner�. Nos
estudos do CNPDIA-EMBRAPA, ut i l izaram 4 lâmpadas
fluorescentes de 40 Watt cada.

Vale ressaltar que vários outros estudos poderão ser
desenvolvidos com o SIARCS®, e para tanto devem ser seguidos
os mesmos cuidados já tratados anteriormente quanto à  aquisição
e à digitalização da imagem.



Lista de projetos utilizando o SIARCS®

1- Projeto FAPESP 90/3773-7 - Transporte, previsão de destino e
balanço de pesticidas no solo.

2- Projeto EMBRAPA 12.0.95.900 - Sistematização de
metodologias em manejo do solo. Levantamento, descrição e
aplicação comparativa. Coordenação: Universidade Estadual
de Londrina.

3- Projeto EMBRAPA 11.0.95.661 - Qualidade ambiental de
microbacia hidrográfica como base para sustentabilidade de
sistemas de produção animal. Coordenação: EMBRAPA-CPPSE.

4- Subprojeto EMBRAPA 11.0.95.661.01 - Caracterização
ambiental da microbacia hidrográfica e do sistema de produção.
Coordenação: EMBRAPA-CPPSE.

5- Projeto EMBRAPA 12.0.94.093 - Desenvolvimento de
metodologias, modelos, sistemas, sensores e instrumentos
avançados para aplicações na pesquisa agrícola. Coordenação:
EMBRAPA-CNPDIA.

6- Subprojeto EMBRAPA 12.094.093.02 - Ot imização e
aprimoramento do  Sistema Integrado para Análise de Raízes e
Cobertura do Solo em culturas irrigadas no vale do São
Francisco. Coordenação: EMBRAPA-CPATSA.

7- Subprojeto EMBRAPA 12.0.94.093.03 - Desenvolvimento de
uma ferramenta para avaliação da concentração de fluoretos
no ar ambiente através da utilização de plantas bioindicadoras.
Coordenação: EMBRAPA-CNPDIA.

8- Projeto 01.0.94.672 - Manejo de solo e água em áreas irrigadas.
Coordenação: EMBRAPA-CPATSA.

9- Subprojeto 01.0.94.672.03 - Manejo de solo e água em áreas
irrigadas do Nordeste. Coordenação: EMBRAPA-CPATSA.

10- Projeto FAPESP - Efeito de práticas de cultivo mínimo e
intensivo do solo sobre a ciclagem de nutrientes, fertilidade
do solo, configuração do sistema radicular e nutrição mineral
de povoamentos de Eucalyptus grandis. Coordenação: Depto.
de Ciências Florestais ESALQ-USP.



11- Projeto CNPq - Avaliação de sistemas conservacionistas de
manejo do solo em exper imentos de longa duração.
Coordenação: UFRGS.

12- Projeto CNPq - Avaliação do impacto ambiental sobre o meio
biótico do solo decorrente de agrotóxicos e recuperação de
áreas agrícolas degradadas utilizando microorganismos eficazes
(EM). Coordenação: EMBRAPA-CNPMA.

13- Projeto EMBRAPA 01.0.94.623 - Manejo de solo e água em
ecossistemas de tabuleiros costeiros e baixa litorânea.
Coordenação: EMBRAPA-CPATC.

14-Subprojeto EMBRAPA 01.0.94.623.03 - Disponibilidade de água
no solo em ecossistemas de tabuleiros costeiros. Coordenação:
EMBRAPA-CPATC.

15-Subprojeto EMBRAPA 05.094.039.03 - Manejo do solo no
controle integrado de plantas daninhas em citros. Coordenação:
EMBRAPA-CNPMF.

16-Tese de mestrado: Herbivoria em Byrsonima (Malpighiaceae)
no Cerrado da Universidade Federal de São Carlos, UFSCar.
Depto de Ecologia da UFSCar.

17-Tese de doutorado: Influência de sistemas radiculares na
resistência ao cisalhamento do solo. Engenharia de solos, Depto.
Eng. Civil USP-SP.

18- Projeto CNPq 521376/95-5 - Análise de sistemas radiculares
de videiras irrigadas na região do submédio São Francisco.



Referências Bibliográficas

AIDE, T.M.  Patterns of leaf development and herbivory in a tropical understory
community.  Ecology, v.72, n.4, p.455-466, 1993.

AIDE, T.M.; ZIMMERMAN, J.K.  Patterns of insect herbivory, growth, and
survivorship in juveniles of a neotropical liana. Ecology, v.71, n.4, p.1412-
1421, 1990.

ALCARAZ, J.R.P.  Estudo da utilização de fotografias na determinação da
cobertura vegetal do solo pela cultura do milho (Zea mays). Piracicaba:
USP-ESALQ, 1995.  Dissertação Mestrado (em andamento no depto. de
Solos e Nutrição de Plantas).

BOHM, W.  Methods of studying root systems.  New York: Springer-Verlag,
1979.

CALDAS, L.S.; BRAVO, C.; PICCOLO, H.; FARIA, C.R.S.M.  Measurement of
leaf area with a hand-scanner linked to a microcomputer.  Revista Brasileira
de Fisiologia Vegetal, Brasília, v.4, n.1, p.17-20, 1992.

COLEY, P.D.  Herbivory and defensive characteristics of tree species in a
lowland tropical forest. Ecological Monographs, v.53, n.2, p.09-233, 1983.

COOMBS, J.; HALL, D.O.; LONG, S.P.; SCURLOCK, J.M.O.  Techniques in
bioproductivity and photosynthesis.  2.ed.  Oxford: Pergamon Press, 1985.
p.45-46.

CRESTANA, S.; GUIMARÃES, M.F.; JORGE, L.A.C.; RALISCH, R.; TOZZI,
C.L.; TORRE-NETO, A.; VAZ, C.M.P.  Avaliação da distribuição de raízes
no solo auxiliada por processamento de imagens digitais.  Revista Brasileira
de Ciência do Solo, Campinas, v.18, n.3, p.365-371, set./dez. 1994.

CRUVINEL, P.E.; CRESTANA, S.; JORGE, L.A.C.  Métodos e aplicações do
processamento de imagens digitais.  In: CRESTANA, S.; CRUVINEL, P.E.;
MASCARENHAS, S.; BISCEGLI, C.I.; MARTIN-NETO, L.; COLNAGO, L.A.,
ed.  Instrumentação agropecuária: contribuições no limiar do novo século.
Brasília: EMBRAPA-SPI, 1996. Cap.3, p.91-151.



FUJIWARA, M.; KURACHI, S.A.H.; ARRUDA, F.B.; PIRES, R.C. da  M.;  SAKAI,
E.  A técnica de estudo de raízes pelo método do trado. Campinas: IAC,
1994. (Boletim Técnico, 153).

GUIMARÃES, M.F.; JORGE, L.A.C.; DE MARIA, I.C.; CRESTANA, S. Três
metodologias de avaliação de raízes: descrição, limitações e vantagens. In:
SIMPÓSIO NACIONAL DE INSTRUMENTAÇÃO AGROPECUÁRIA, 1, São
Carlos-SP, nov. 1996, São Carlos: EMBRAPA-CNPDIA, 1996. (no prelo).

HARGROVE, W.W.; CROSSLEY JÚNIOR, D.A.  Video digitizer for the rapid
measurement of leaf area lost to herbivorous insects.  Annals of the
Entomological Society of America, Lanham, v.81, p.593-598, 1988.

JORGE, L.A.C; CRESTANA, S.  SIARCS® 3.0: novo aplicativo para análise de
imagens digitais aplicado a ciência do solo.  In: CONGRESSO LATINO
AMERICANO DE CIÊNCIA DO SOLO, 13, Águas de Lindóia-SP, ago. 1996.
Solo suelo 96.  Campinas: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 1996.
5p.  CD-ROM.

JORGE, L.A.C.; GUIMARÃES, M.F.; TAVARES FILHO, J. & CRESTANA, S.
Estudo de lâminas delgadas de solo: porosidade, agregados e fissuras, por
análise de imagens digitais. SIMPÓSIO NACIONAL DE INSTRUMENTAÇÃO
AGROPECUÁRIA, 1, São Carlos-SP, nov. 1996, São Carlos: EMBRAPA-
CNPDIA, 1996. (no prelo).

JORGE, L.A.C.; DE MARIA, I.C.; LOMBARDI NETTO, F.; CRESTANA, S.
Avaliação da cobertura do solo por culturas através de processamento de
imagens.  In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO - CERRADOS:
FRONTEIRA AGRÍCOLA NO SÉCULO XXI, 24, Goiânia-GO, 1993.  Resumo...
Goiânia: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 1993.  v.3, p.139-140.

JORGE, L.A.C.; RESENDE, P.C.S.; POSADAS, D.A.; FREITAS JÚNIOR, E.;
CRESTANA, S.  Comparação de técnicas de análise de imagens digitais na
determinação do comprimento de raízes.  In: REUNIÃO BRASILEIRA DE
MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA: PEQUENA
PROPRIEDADE X DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, 10, Florianópolis-
SC, jul. 1994.  Resumos...  Florianópolis: Sociedade Brasileira de Ciência do
Solo, 1994.  p.314-315. ref.102. Trabalho premiado.



KVE�T, J.; MARSHALL, J.K.  Assessment of leaf area and other assimilating
plant surfaces.  In: SESTÁK, Z.; CATSKY, J.; JARVIS, P.G., ed.  Plant
photosynthetic production: manual of methods.  Hague: W. Junk, 1971.  p.
517-555.

LEONI, E.; JORGE, L.A.C.; VARANDA, E.M.; CRESTANA, S.  Medição da área
foliar em estudos de herbivoria, utilizando processamento de imagens digitais.
In: SIMPÓSIO NACIONAL DE INSTRUMENTAÇÃO AGROPECUÁRIA, 1,
São Carlos-SP, nov. 1996, São Carlos: EMBRAPA-CNPDIA, 1996. (no prelo).

LOWMAN, M.D. An assessment of techniques for measuring herbivory: is
rainforest defoliation more intense than we thowght?  Biotropica, St. Louis,
v.16, n.4, p.264-268, 1984.

NASCIMENTO, M.T.; VILLELA, D.M.; LACERDA, L.D. de  Foliar growth,
longevity and erbivory in two �cerrado� species near Cuiabá, MT, Brazil.
Revista Brasileira de Botânica, São Paulo, v.13, p.27-32, 1990.

PAQUESSE, M.C. Estudos sobre padrões de herbivoria em Miconia fallax e M.
albicans (Melastomataceae) no cerrado de Corumbataí, SP. Rio
Claro:UNESP, 1992. 47p. Tese de Formatura.


