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INTRODUÇÃO: 

Em grande parte das vezes, o combate das pragas de plantações acaba sendo de uma forma 

desregrada, por falta de conhecimento das espécies, dos níveis de infestação e da distribuição dos 

mesmos, sendo utilizados grandes quantidades de iscas-tóxicas e inseticidas. Isso acaba acarretando 

grandes problemas tanto na produção dos frutos, quanto na diminuição de sua qualidade, dos resíduos 

químicos nos frutos que dificultam sua exportação, entre outros, como em níveis ambientais [1]. 

As moscas-das-frutas estão entre as principais pragas causadoras de danos à fruticultura 

brasileira. A Anastrepha fraterculus conhecida popularmente por “mosca-das-frutas sul-america" é a 

principal causadora de danos ao pessegueiro, ocorrendo em todas as regiões produtoras de pêssego 

do Brasil. Por outro lado, Ceratitis capitata, a “mosca-do-mediterrâneo”, de menor importância para o 

Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ocorre principalmente em pomares de pessegueiro do Estado de 

São Paulo e do Paraná [2]. 

Dados do MAPA (Ministério de Agricultura) mostram que as moscas-das-frutas causam um 

prejuízo de até US$ 120 milhões aos produtores brasileiros por ano, entre perdas de produção e 

gastos com controle de pragas, A presença dessas pragas também acaba inviabilizando a exportação 

para mercados mais exigentes e rentáveis como por exemplo Estados Unidos e Japão [1]. 

Uma nova tecnologia que vem sendo aplicada para o aperfeiçoamento da produção e 

minimização de gastos e danos é a agricultura de precisão, que se baseia em um conjunto de 

ferramentas que combina sensores, sistemas de informação, máquinas adaptadas e uma melhor 

gestão de conhecimento da área [1]. 

Baseando-se nisso, foi proposto o desenvolvimento de um sistema eletrônico, que fosse 

possível fazer a identificação de diferentes tipos de pragas de plantação, com foco em duas espécies 

de moscas-da-fruta. 

 

METODOLOGIA: 
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Neste projeto foram utilizadas duas moscas principais para estudos e detecção das mesmas, 

elas são Anastrepha fraterculus e Ceratitis capitata. 

O método utilizado, para que pudessem ser feitos os reconhecimentos e a diferenciação entre 

as duas moscas, foi o desenvolvimento de um sistema eletrônico que consiste em um microfone de 

eletreto, para que o som emitido pelo batimento das asas das moscas pudesse ser captados. Além 

disso, foi projetado um amplificador de sinal, onde o sinal captado pelo microfone tenha um ganho de 

sinal, tornando possivel a visualização da frequência emitida pelo batimento das asas das moscas. Por 

ser tratar de um sinal de baixa frequência, sem esse amplificador seria extremamente difícil a 

visualização dos sinais emitidos pelas moscas. Esse amplificador apresenta um ganho de 10 vezes em 

relação ao sinal de entrada. A Figura 1 mostra este sistema eletrônico confeccionado em uma placa de 

circuito impresso. 

 

Figura 1 – PCI com o microfone de eletreto e os elementos eletrônicos para amplificação de sinal. 

 

Em seguida, foram acoplados dois filtros passa-faixa no sistema. Conforme [3] e [4], a 

frequência fundamental do batimento de asas da Anastrepha fraterculus e Ceratitis capitata são 

respectivamente 89,1Hz (com uma variação de 4,5Hz) e 180Hz. Levando em consideração esses 

dados das bibliografias encontradas, foram projetados estes filtros ativos passa-faixa [5] que consistem 

em atenuar todo o sinal que seja fora da frequência estabelecida. 

Para o filtro de frequência de 90Hz (Anastrepha fraterculus), foi aplicado um filtro de banda 

passante de 20Hz, com frequência central de 90Hz. Ou seja, esse filtro fará com que frequências 

acima de 100Hz (limite máximo de corte) e abaixo de 80Hz (limite mínimo de corte), sejam atenuados, 

e a frequência central, estabelecida para reconhecimento da mosca, tenha um ganho de 10 vezes em 

relação ao sinal de entrada, facilitando a verificação desse sinal de baixa frequência. 

Para o filtro de frequência de 180Hz (Ceratitis capitata) foram estabelecidos os mesmos 

parâmetros, fazendo com que a frequências acima de 190Hz e abaixo de 170Hz fossem atenuadas, 

dando um ganho na saída na frequência central estabelecida, facilitando a visualização desse sinal de 

baixa frequência. 
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Os testes foram feitos montando o sistema no protoboard e utilizando um osciloscópio para 

leitura do sinal de saída do sistema. Para simulação do sinal emitido pelo batimento das moscas, foi 

utilizado um gerador de sinal acoplado e um alto falante, que emitia o som na frequência do batimento 

da asa das moscas. 

Nas imagens da Figura 2 é possível ver o sistema completo montado no protoboard (figura do 

lado esquerdo) e o osciloscópio utilizado para medição do sinal de saída. Na imagem da direita 

também é possível ver o sistema utilizado para geração do sinal simulando o som e a frequência do 

batimento das asas da mosca, que consiste na caixa de som e no gerador de sinal. 

 

Figura 2 – Testes dos filtros ativos para verificação da faixa frequência dos batimentos das asas das moscas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Como proposto foram feitos testes com frequência central de ganho máximo nos valores de 

90Hz e 180Hz. As Figura 3, 4, 5 e 6 mostram os resultados obtidos com os filtros desenvolvidos. 

Na Figura 3 pode-se observar que na frequência central de 90Hz estabelecida tem-se um 

ganho máximo de tensão no sinal de saída (sinal amarelo), o que fará com que fique mais fácil a 

visualização deste sinal, mesmo se tratando de um sinal de baixa frequência. 

 

 

Figura 3 – Resultados para ajuste de frequência do filtro para testes com a mosca Anastrepha fraterculus. 
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Nas imagens da Figura 4 pode-se ver a frequência de corte deste filtro, que são os valores de 

80Hz e 100Hz. Estes valores se referem ao valor de 70% da tensão de ganho máximo, valores abaixo 

e acima dos valores de corte serão atenuados diminuindo o ruido do sinal, facilitando a visualização do 

sinal do batimento das asas da mosca Anastrepha fraterculus. 

 

 

Figura 4 – Resultados para identificação da faixa de frequência de batimento das asas da mosca Anastrepha fraterculus. . 

 

Na Figura 5 observa-se que na frequência central de 180Hz estabelecida tem-se um ganho 

máximo de tensão no sinal de saída (sinal amarelo), o que fará com que fique mais fácil a visualização 

deste sinal, mesmo se tratando de um sinal de baixa frequência. 

 

 

Figura 5 – Resultados para ajuste de frequência do filtro para testes com a mosca Ceratistis capitata. 

 

Nas imagens da Figura 6 é possível ver as frequências de corte do filtro, que são os valores de 

170Hz e 190Hz. Estes valores se referem ao valor de 70% da tensão de ganho máximo, valores 

abaixo e acima dos valores de corte serão atenuados diminuindo o ruido do sinal, facilitando a 

visualização do sinal do batimento das asas da mosca Ceratitis capitata. 

Portanto, enfatiza-se que com a inserção dos filtros ativos passa-faixa juntamente com o 

sistema eletrônico projetado e confeccionado, é possível diferenciar as frequências dos batimentos das 

asas das duas espécies de moscas da fruta deste trabalho (Anastrepha fraterculus e Ceratitis capitata) 
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e com isso, identificar e realizar a contagem das duas espécies ao entrarem na armadilha. Ou seja, o 

objetivo do trabalho foi atingido, restando apenas a validação final com testes com as moscas da fruta 

em laboratório. 

  

Figura 6 –  Resultados para identificação da faixa de frequência de batimento das asas da mosca Ceratitis capitata. . 

 

CONCLUSÕES: 

Após a realização des testes para validação do projeto da distinção da frequência de batimento 

das asas através de um gerador de sinais, conclui-se que os filtros ativos passa-faixa juntamente com 

o microfone de eletreto e o amplificador de sinal (confeccionado em PCI), serão capazes de atenuar 

sinais fora da frequência central estabelecidas, facilitando assim o desenvolvimento de um sistema 

para reconhecimento e contagem dessas moscas. 
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