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RESUMO 

A dengue sempre foi um desafio para a saúde pública brasileira e é um problema que vem se 

agravando nos últimos anos. Todos os anos, são realizadas diversas campanhas de 

conscientização e medidas preventivas para controlar a população dos mosquitos. Uma das 

medidas, é o monitoramento do vetor em uma área específica, através dos ovos do mosquito 

que são depositados em uma armadilha e posteriormente coletados. Com a quantificação dos 

ovos, é possível aferir a população naquela determinada região. Um dos objetivos desse projeto 

é facilitar a contagem de ovos das centenas de amostras de forma automática, com a finalidade 

de acelerar os resultados, utilizando técnicas de processamento de imagens. 

As etapas para a realização deste trabalho basicamente seguem a seguinte ordem: pré-

processamento, segmentação, pós-processamento e contagem dos ovos.  

Neste trabalho foram utilizados alguns algoritmos e modelos consagrados em computação 

gráfica como, por exemplo, o modelo de cor RGB, o conceito de limiarização de Otsu, 

filtragem, modelo de cor L*a*b*, k-means e outros. Ao final do processamento das imagens, 

são apresentados os comparativos entre as técnicas de cot utilizadas e seus pontos positivos e 

negativos. 

 

 

Palavras-chave:, separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto.  
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ABSTRACT 

Dengue fever has always been a challenge for Brazilian public health and is a problem that has 

been worsening in recent years. Every year, awareness campaigns and preventive measures are 

carried out to control the mosquito population. One of the measures is the monitoring of the 

vector in a specific area, through the eggs of the mosquito that are deposited in a trap and later 

collected. With the quantification of the eggs, it is possible to measure the population in that 

particular region. One of the goals of this project is to facilitate the egg counting of hundreds 

of samples automatically, in order to speed up the results using image processing techniques. 

The steps to carry out this work basically follow the following order: pre-processing, 

segmentation, post-processing and egg counting. 

In this work we have used some algorithms and computer graphics models, such as the RGB 

color model, the Otsu thresholding concept, filtering, color model L * a * b *, k-means and 

others. At the end of the image processing, the comparisons between the used cot techniques 

and their positive and negative points are presented. 

 

Keywords: Ovitrampa. Image. Processing. Counting. Eggs. 
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1 INTRODUÇÃO 

A dengue é uma doença que se agravou rapidamente nos últimos anos e se 

tornou um grave problema de saúde pública no Brasil e, em áreas tropicais e subtropicais do 

mundo. Sua transmissão ocorre principalmente em áreas urbanas, as quais favorecem a 

disseminação da doença por ter todos os fatores que propiciam a cadeia de transmissão, homem, 

virus e vetor[1].  

 A Dengue pode ser transmitida por duas espécies de mosquitos do gênero 

Aedes (Aedes aegypti e Aedes albopictus). No Brasil, a espécie Aedes aegypti é a responsável 

pela transmissão da dengue.  

 Os mosquitos transmissores da dengue multiplicam-se dentro ou nas 

proximidades de habitações e em recipientes onde se acumula água limpa. Há quatro fases que 

compõe o ciclo do Aedes aegypti, ovo, larva, pupa e adulto[2].  

 Os ovos do mosquitos são colocados nas superfícies de lugares com água 

parada e podem permanecer inativos por muitos meses, e a qualquer momento sua incubação 

pode ocorrer com a chegada da água. As fêmeas, para garantir o desenvolvimento dos ovos na 

na fase de acasalamento, precisam de sangue, daí ocorre a transmissão da doença. Não há 

qualquer outro meio de se evitar a transmissão da dengue a não ser através da eliminacão do 

mosquito transmissor.  

 Para combater o mosquito, utiliza-se majoritariamente, técnicas de 

monitoramento do vetor de transmissão, para se antecipar e assim traçar planos de controle da 

doença. A utilização de dados estatísticos da população de Aedes aegypti é uma maneira de 

realizar a monitoração, e para isso utiliza-se armadilhas que atraem as fêmeas, que depositam 

os ovos no local. Em intervalos bem definidos, as amostras são coletadas entre esses períodos 

e a contagem dos ovos é feita.  

 As armadilhas que são utilizadas pelos especialistas para capturar os 

ovos, são chamadas de ovitrampas, e são compostas por ([descrever material e informar 

capacidade]).  

 A contagem dos ovos presentes na ovitrampa, atualmente é feita 

manualmente com o auxílio de lupa ou microscópio, o que torna o trabalho cansativo, suscetível 

a erros e demorado para obter os resultados finais, devido a quantidade significante de 

armadilhas. 



 

Assim, esse trabalho apresenta algumas técnicas de contagem automática dos 

ovos de A. aegypti utilizando processamento de imagens. 

Uma das vantagens de se utilizar ferramentas como essa é a redução de custos 

em contratação e treinamento de profissionais para fazer as contagens de forma manual, 

também a notável redução no tempo de processamento das palhetas e geração de resultados, 

isso agiliza muitos dos processos que são realizados para prevenir e controlar a doença. Outro 

ponto positivo é a acurácia alta do processo automatizado, a qual possibilita resultados 

confiáveis.  
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2 PROCESSAMENTO DE IMAGENS 

O objetivo deste capítulo é mostrar os conceitos fundamentais que estão 

relacionados ao processamento de imagens que são primordiais para o entendimento de tudo 

que for discutido no decorrer deste trabalho. O Processamento de Imagens (PDI) é uma técnica 

para a análise de dados multidimensionais, a qual possibilita manipular e tratar imagens com a 

finalidade de extrair informações e corrigir peculiaridades visuais. Entretanto, todo este 

processo não é tão trivial, pois envolve uma infinidade de etapas correlacionadas que, em alguns 

casos, tem um custo computacional dispendioso. O processo consiste da manipulação de uma 

imagem através de algoritmos de modo que a entrada e a saída do processo sejam imagens ou 

informações obtidas da imagem Segundo (GONZALEZ; WOODS, 2002). De modo geral, a 

imagem pura, recém obtida por qualquer dispositivo de captura de imagens, precisa de 

transformações e realces que a torne mais limpa, sem ruídos, para que se possa extrair os dados 

com maior facilidade e mais exatidão. O PDI é uma área da eletrônica/teoria de sinais em que 

imagens são convertidas em matrizes de números inteiros, sendo que cada elemento desta 

matriz é composto por um elemento, conhecido como: pixel. A matriz de pixels é exatamente 

a representação numérica de uma imagem, muitos tipos de processamento digital podem ser 

implementados por algoritmos computacionais. A utilização destes algoritmos, possibilita 

realizar as transformações necessárias para que se possa, obter uma imagem com todas as 

características desejadas, por exemplo, realces, atributos e informações pertinentes 

(ALBUQUERQUE, 2012). 

2.1 PIXEL E CONECTIVIDADE 

Um pixel é considerado como o menor componente de uma imagem digital. 

Ele é um componente de dimensões finitas na representação de uma imagem digital. Para um 

determinado pixel, e possível aferir quais são os seus vizinhos e a sua conectividade com os 

mesmos. O conceito de vizinhança é utilizado em uma imagem para determinar se um pixel e 

algum de seus vizinhos compõe parte do mesmo objeto em uma determinada imagem. Um pixel 

pode ter três tipos de vizinhança a 4-vizinhança, a 8-vizinhança e D-vizinhança. A figura 1, 

ilustra a vizinhança de um pixel.  
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