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Introdução: Os casos de doenças transmitidas pelo vetor Aedes Aegypti têm
aumentado exponencialmente nos últimos anos. A região Sudeste registrou 37.281
casos prováveis de dengue, colocando-a na posição de maior registro de casos. A
situação foi agravada pela transmissão de febre amarela, vírus zika e a febre
chikungunya.
Vários locais não podem ser acessados pelos agentes de saúde, uma solução para este
problema é  usar fotografias aéreas capturadas por drones, que possibilitará a
visualização de locais de difícil acesso.
O projeto consiste em usar inteligência artificial para identificar padrões em imagens
aéreas de locais que sejam consideráveis focos de dengue. Objetivo: Este projeto tem
como objetivo geral criar técnicas de reconhecimento computacional dos focos do
mosquito Aedes Aegypti por meio de recursos de inteligência artificial a partir de
processamento de imagens e determinação de padrões em fotografias captadas por
drones, seguindo a legislação pertinente e as normas de segurança da aviação.
Metodologia: O projeto será iniciado realizando-se um levantamento bibliográfico
sobre técnicas de processamento de imagens e reconhecimento de padrões e
regulamentação de obtenção de imagens aéreas. Após esta etapa, serão capturadas
imagens aéreas utilizando-se um drone, verificando e classificando possíveis focos de
procriação do mosquito sob orientação do professor-orientador.
Feitos os levantamentos e classificação dos pontos de focos nas imagens, chega-se a
etapa de tratamento dos dados por meio de técnicas de processamento de imagens com
o intuito de converter os dados em linguagem computacional. As imagens já
processadas serão submetidas ao processo de reconhecimento de padrões usando
Redes Neurais Artificiais. Resultados: O projeto se encontra na fase de revisão
bibliográfica, que está baseada em aprender a usar o software de simulação
computacional MATLAB para os fins de uso de técnicas de processamento de imagens
e criação dos algoritmos para treinar uma rede neural artificial.  Conclusão: O projeto
objetiva a criação de uma ferramenta de apoio ao combate ao mosquito Aedes Aegypti,
contribui para o desenvolvimento de conhecimentos técnicos, aprendizagem do
método de pesquisa e promove a cidadania ativa dos alunos. Caso o projeto seja viável
e eficaz, o mesmo poderá ser replicado em outras regiões.
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