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Introdução: Com o grande apogeu do uso dos drones, pôde-se perceber o grande
potencial desta ferramenta para a obtenção de imagens aéreas, o que resolveria o
problema de acesso à determinadas áreas, como caixas d’água em locais altos, terrenos
baldios, e outros locais de difícil acesso. No entanto apenas o simples uso deste recurso
seria muito demorado para identificar possíveis focos do mosquito, uma vez que se
teria milhares de imagens para serem analisadas por pessoas. Então, como meio de
aumentar a velocidade da análise, este projeto visa usar de inteligência artificial para
identificar automaticamente tais focos das imagens. Objetivo: O projeto objetivou a
criação das técnicas de reconhecimento computacional nos focos do mosquito Aedes
Aegypti, por meio de recursos de inteligência artificial, à partir de técnicas de
processamento de imagens e determinação de padrões em fotografias captadas por
veículos aéreos não tripulados (VANT’s) seguindo a rigor a legislação vigente.
Metodologia: Primeiramente, realizou-se o estudo sobre a inteligência artificial e seus
campos distintos de aplicações. O segundo passo adveio da investigação de quais
ferramentas educacionais poderiam ser utilizadas na elaboração de atividades teóricas
e práticas. O terceiro passo ocorreu com a integração dessas ferramentas ao mapa de
atividades. O quarto passo realizou a aplicação teórica por meio da criação de 
programas sinérgicos com o projeto. Ao final ocorreu a criação de um artigo e
relatórios. Resultados: O projeto seguiu duas linhas de raciocínio distintas. A  primeira
delas se idealizou com o intuito de se identificar os objetos por segmentação de cor,
desenvolvendo-se para isso, um código onde o mesmo  possui vários filtros e
ferramentas de otimização, visando um resultado final o mais tangível possível, no
caso, uma imagem final com os pontos detectados. Infelizmente, percebeu-se algumas
deficiências dessa técnica, fazendo-se necessário recorrer a outra  alternativa.

Assim, a segunda linha de raciocínio visou a aplicação de redes neurais, donde se
treinou uma determinada rede para a particularidade do projeto. A partir dessa
obteve-se imagens finais classificadas corretamente permitindo a aplicação comercial,
logicamente se atentando para o aperfeiçoamento do treinamento, envolvendo, assim,
uma maior quantidade de imagens e obtenção de hardwares com maior poder de
processamento. Conclusão: Os objetivos propostos no início do projeto foram
alcançados, conseguindo, para isso, a implementação efetiva de uma das várias
categorias em que se abrange a inteligência artificial, denominada de aprendizado de
máquina. A rede neural foi treinada com dados aleatórios a fim de validá-la para
aplicação em larga escala.
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