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Resumo—The growth of urban areas and the population
has favored the increase in pollution and consequently the
contamination of river waters. This clue has aroused interest in
several aspects, mainly related to the fate and possible effects that
these contaminants can cause to human health. The analysis of
erythrocytes in fish is an efficient mechanism to identify the pre-
sence of genetic alterations that may be being caused by emergent
contaminants. This article presents a new proposal for automatic
identification of erythrocytes in fish using SLIC segmentation
approach and connected components, adjusted using supervised
learning, and presenting the performance evaluation in different
aspects of the image.

I. INTRODUÇÃO

O ser-humano tem alterado constantemente o meio ambi-
ente, seja no meio rural com a atividade agropecuária, modi-
ficando os processos dos sistemas naturais [1] ou nas cidades,
com a presença de esgoto doméstico, lixo e carga urbana difusa
de poluição [2]. Um dos meios mais afetados é o aquático,
onde contaminantes podem ser absorvidos facilmente pelo
organismo, mesmo em baixas concentrações, permanecendo
em cadeias tróficas por longos perı́odos. Essas mudanças
retornam aos indivı́duos efeitos colaterais preocupantes.

Dessa forma a aplicação de metodologias ou ferramentas
que possam avaliar propriedades genotóxicas de corpos d’água
causadas por contaminantes ambientais são prioritárias para
gerar informações que auxiliaram na elaboração de planos
de controle da qualidade da água. Com a utilização de
bioindicadores de poluição ambiental é possı́vel avaliar os
efeitos causados por essas substâncias [10], pois estes são
sensı́veis à agentes poluidores e capazes de detectar misturas
de contaminantes presentes no ambiente. Trabalhos recentes,
mostram que análise de eritrócitos em testes utilizando peixes,
animais que possuem eritrócitos nucleados [20], são eficientes
por responderem aos componentes tóxicos de modo similar
ao dos grandes vertebrados. Além disso, estes animais são
encontrados abundantemente nos ecossistemas, possibilitando
a identificação de contaminantes emergentes [21].

Atualmente, a aplicação desta metodologia para quantificar
eritrócitos, é realizada manualmente, à exemplo do Laboratório
de Ecotoxicologia e Genotoxicidade (LECOGEN). A Figura 1,
apresenta o ambiente de avaliação e contagem.

Contudo, a identificação de eritrócitos manualmente por es-
pecialistas acarreta em inúmeras desvantagens, como: cansaço,
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Figura 1. Equipamentos utilizados pelo Laboratório de Ecotoxicologia e
Genotoxicidade: (a) áquarios com peixes em experimentação e microscópio
para obtenção das imagens e (b) controle da água para manter estado original
do ambiente do peixe.

devido à concentração necessária para a tarefa e a quanti-
dade de amostras, que muitas vezes ultrapassam centenas de
dados para análise; troca de especialistas, em alguns casos
necessária para contagem para posterior validação dos resul-
tados; limitação das análises laboratoriais que podem atrasar o
término do processo e a liberação dos resultados, entre outros
fatores que afetam os profissionais a provocar suscetı́veis erros.

Durante os últimos anos várias técnicas foram criadas
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