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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. Similarly, 

these same techniques, with some variations, will be applied to soybean cyst 

nematode counts, one of the main diseases affecting most of the largest 

soybean producing regions in Brazil. 

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. De maneira 

semelhante, essas mesmas técnicas, com algumas variações, serão aplicadas 

para contagem de nematoide de cisto da soja, uma das principais doenças que 

atinge grande parte das maiores regiões produtoras de soja no Brasil. 



  

1. Introdução 

DENGUE 

 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 superficies 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 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 faz se o uso de 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 realizada.  

 As armadilhas que são utilizadas pelos especialistas para capturar os ovos, são 

chamadas de ovitrampas. 

 A contagem dos ovos presentes nas ovitrampas, 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. 

NEMATOIDE DE CISTO DA SOJA 

   O nematoide do cisto da soja, Heterodera glycines Ichinohe, é uma séria ameaça 

econômica aos produtores de soja. A queda de rendimento atribuída a H. glycines 

resultou em perdas estimadas de US $ 1,2 bilhão para produtores de soja dos EUA 

anualmente de 2006 a 2009, causando mais perda de produtividade do que qualquer 

outra praga de soja[3].  

 No Brasil, a Sociedade Brasileira de Nematologia (SBN) revela que anualmente 

o agronegócio nacional contabiliza prejuízos de R$ 35 bilhões, provocados pelo parasita 

nematoide. Apenas na produção de soja, as perdas são estimadas em R$ 16,2 bilhões, de 

acordo com dados do órgão. Diferente de pragas como a helicoverpa armigera ou 



  

ferrugem asiática, os produtores encontram dificuldades para diagnosticar a presença de 

nematoides, uma vez, que eles são invisíveis a olho nu e vivem no solo alimentando-se 

de nutrientes nas raízes das plantas. A incidência do parasita ocasiona no crescimento 

deficiente da planta provocando até o descarte ou perda da produção[4]. 

 Métodos para fenotipar linhagens de soja para resistência a nematoide de cisto 

são atualmente muito trabalhosos e demorados, muito semelhantes aos métodos para 

contagem de ovos do mosquito Aedes Aegypti. Simplificar uma parte desse processo de 

fenotipagem pode aumentar a produtividade e a precisão[5].  

     Aqui não é realizada a contagem dos ovos em si, mas sim a contagem da 

quantidade de nematoide de cistos fêmeas que encontram-se na raiz da soja. Pois o 

importante aqui é mensurar a quantidade de fêmeas encontradas na raiz, pois se ela for 

alta, isso significa que a soja não tenta combater a doença e deixa que a proliferação 

ocorra, portanto uma linhagem ruim, pois é suscetível a doença. Entretanto, se a 

quantidade de cistos fêmeas encontradas for baixa, isso significa que a linhagem 

combate a doença e coibi a proliferação, logo, essa linhagem é considerada resistente a 

nematoide de cisto, portanto uma linhagem boa. Esse processo também é passível a 

erros e qualquer equívoco nessa etapa do processo de contagem, pode acarretar em 

milhões de prejuízos para produtores e empresas que trabalham com melhoramento 

genético de soja e utilizam esses métodos para avançar linhagens resistentes.  As fêmeas  

tem o aspecto de um ovinho em formato de limão(cistos), e dentro dos cistos 

encontram-se os ovos, que nesse caso não nos interessa. 

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte 

 

 Para realizar esse trabalho de pesquisa de contagem de ovos do Aedes Aegypti e 

de nematoide de cistos fêmeas da soja, requer conhecimento das áreas de Fotografia, 

Processamento de imagem e Matemática utilizada na contagem de objetos em imagens. 

2.1 Fotografia 

 

A primeira etapa a ser definida é o protocol de fotografias que garantirá uma boa 

resolução de imagem para se ter um bom resultado no processamento da imagem. Os 

principais parâmetros que deverão ser levados em conta são comprimento focal, 

exposição à luz, ISO e flash [6]. 

2.2 Processamento de imagens 

 

 As técnicas atuais pressupõem que as fotografias são imagens digitais e não mais 

analógicas. A imagem digital é feita a partir da interpretação dos dados de intensidade 

luminosa contidos em cada ponto de uma imagem analógica aos quais é atribuída uma 

representação numérica [44]. A intenção é transformar a imagem em uma matriz e 

atribuir um número para cada elemento seu. Estes elementos são denominados pixeis e 

correspondem aos menores elementos dentro de uma imagem, podendo variar em 

tamanho conforme a sua densidade e a tela em que estão dispostos. Por serem tão 



  

pequenos, o olho humano não acompanha cada um e sim a estrutura que formam 

quando agrupados, dando a impressão de algo natural. [7] 

 

3. Objetivos 

  

 O objetivo desse trabalho é apresentar algumas técnicas de processamento de 

imagem que pertimirá a automatização das contagens de ovos de aedes aegypti e 

namatoides de cistos da soja com um baixo índice de erros. 

 

4. Procedimentos Metodológicos/Métodos e Técnicas 

 

 Para alcançar os objetivos propostos, inicialmente será feito um levantamento 

bibliográfico sobre segmentação de imagens, matemática utilizada na contagem de 

objetos em imagens, algoritmos e fotografias nas principais fontes de pesquisas como 

google, scholar, IEEE Xplore, página de periódicos da CAPES entre outros. 

Com um sólida base após a coleta e leitura de alguns materiais, aplicar as técnicas, 

análisar e apresentar os resultados finais. 

 

5. Cronograma de Execução 

Atividades: 

1. Levantamento bibliográfico; 

2. Estudo e descrição dos conceitos de Algoritmos de processamento de Imagens 

3. Estudos e descrição de Matemática utilizada na contagem de objetos em imagens 

4. Estudo de conceitos para a formulacão da técnica a ser utilizada 

5. Escrita e entrega da versão preliminar do TCC 

6. Realizacão de testes 

7. Escrita e entrega do relatório final de TCC 

  

  

 

 

 

 

 



  

 

 Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Atividade 1 X        

Atividade 2  X       

Atividade 3  X       

Atividade 4   X X     

Atividade 5     X    

Atividade 6      X X  

Atividade 7        X 

 

6. Contribuições e/ou Resultados esperados 

 

 Com o presente trabalho de conclusão de curso, espera-se encontrar algumas 

técnicas de processamento de imagem que resolva os problemas apresentados, e que elas 

possam ser aplicadas as áreas de agricultura, biologia e medicina, agilizando os 

processos onde há trabalho manual e, consequentemente, diminuir índices de erros que 

são causados por esses trabalhos repetitivos e cansativos. 

 

7. Espaço para assinaturas 

 

 

 Londrina, 04 de Maio de 2017 
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