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o desenvolvimento de um software para trabalhar com os principais insetos-praga e seus
inimigos naturais presentes nas culturas brasileiras é um grande avanço para os pesquisadores
brasileiros, que atualmente fazem bioensaios visuais e manualmente. A idéia é criar um
software que tenha a possibilidade de monitorar e analisar o movimento de um animal em
uma arena experimental quando os mesmos estão expostos a estímulos de diferentes naturezas
(olfativos, visuais ou vibracionais). Uma câmera é utilizada para registrar 1 a área na qual o
animal está ou será inserido e a saída de vídeo é digitalizada no; computador. O software
analisa cada quadro para distinguir o objeto alvo do plano de fundo.A análise e a detecção do
objeto é realizada com o auxílio de uma biblioteca chamada AForge.NET. Uma vez detectado
o objeto, o software calcula e mostra em tempo real parâmetros comportamentais como
velocidade, tortuosidade, tempo gasto em uma área particular, .número de vezes que o animal
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visitou determinada região, entre outros. Uma das abordagens mais comuns é comparar o
quadro atual com a anterior. É útil para compressão de vídeo já que estima as alterações e
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grava somente as alterações e não o quadro inteiro. Mas não ,é o melhor para aplicações de
detecção de movimento. Se o objeto estiver se movendo suavemente, vamos receber pequenas
mudanças de quadro a quadro. Assim, fica impossível obter todo oobjeto em movimento. A
detecção se toma pior quando o objeto está se movendo muito lentamente, fazendo com que o
algoritmo não apresente nenhum resultado. Há outra abordagem ~tilizada: no programa. É
possível comparar não o :quadro atual com a anterior, m~ com o primeiro quadro da
seqüência de vídeo. Assim, se não havia objetos no quadro inicial, a comparação entre o
quadro atual com a primeira nos dará todo o objeto movendo-se independentemente da sua
velocidade de movimento. Com, o desenvolvimento deste software espera-se que os
pesquisadores brasileiros que trabalham na área de comportamento de insetos tenham acesso a
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uma ferramenta, hoje não disponível ou inacessível pelo custo, de uso geral para estudos de
diferentes insetos e nas mais diversas situações, como: resposta 'a compostos químicos e
outros estímulos, interações intra e interespecíficas, comportamento reprodutivo,
comportamento d~ forrage~mento, entre outros.
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