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(Bactrocera Oleae)
Associação de Jovens Agricultores de Portugal

A AJAP é parceira num projeto europeu de investigação e
desenvolvimento de uma armadilha digital para captura da mosca
da azeitona.
ENTOMATIC aborda um problema importante que as
Organizações do setor da olivicultura da União Europeia enfrentam:
a mosca da azeitona (Bactrocera oleae). Esta praga é responsável
por perdas económicas anuais estimadas em quase 600 euros/ha.
ENTOMATIC tem como objetivo desenvolver um novo sistema de
monitorização e alerta formado por uma armadilha totalmente
autónoma com um sensor bioacústico de reconhecimento de moscas
integrado numa rede de sensores sem fios que reporta os dados
obtidos a um sistema espacial de apoio à tomada de decisões.
A capacidade de quantificar e fazer um controlo preciso das
populações de mosca da azeitona de forma rentável tem sido um
objetivo desejado no setor da azeitona. O desenvolvimento do
sistema oferecido pela ENTOMATIC conta com a participação de
diferentes PME’s agrícolas europeias. Os benefícios esperados são
a redução de danos na produção de azeitona, azeite, bem como a
promoção do uso sustentável de pesticidas.
O consórcio é formado por associações de PME’s (SME-AGs) do
setor oleícola da UE e Turquia, e por PME’s (SMEs) peritas em soluções
no controlo de pragas. Estas conduzirão as especificações, a
validação, a proteção e o uso dos resultados gerados pelas entidades
de Investigação selecionadas (RTD performers), peritas em
Entomologia, sistemas de apoio, Bioacústica, Eletrónica,
Processamento de Sinais, Soluções de TI, Comunicações sem fios e
de protótipos.
O sistema ENTOMATIC tem como objetivo oferecer às PME’s
agrícolas do setor da olivicultura da União Europeia um sistema
avançado de gestão integrada de pragas (IPM) para a mosca da
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Figura 1. Detalhe do consórcio do projeto ENTOMATIC

Figura 1. Detalhe do consórcio do projeto ENTOMATIC

azeitona, baseado numa armadilha inovadora capaz de contar de
forma automática cada inseto capturado, identificar a sua espécie
com base numa análise bioacústica e enviar dados através de
tecnologia sem fios. O sistema proposto será também capaz de
funcionar de modo autónomo durante toda a época da azeitona,
com um tempo de vida operacional de pelo menos 5 anos e
suficientemente flexível para detetar outras moscas da fruta.
As armadilhas ENTOMATIC instalam-se facilmente nos Olivais,
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Figura 2. Esquema da rede do sistema ENTOMATIC

de 2 a 4 armadilhas/ha. Dentro do mesmo olival, as armadilhas
irão formar uma rede em malha de baixa potência ligada através de
ligações sem fios, de modo a que os diferentes dispositivos sejam
capazes de comunicar entre si para enviar os dados recolhidos para
um ponto central (gateway).
Este ‘gateway’ transmite os dados recolhidos no campo para um
servidor web de monitorização e administração central que publicará
os dados processados numa plataforma da Internet. Os utilizadores
finais podem utilizar a plataforma on-line como um fácil acesso a
uma ferramenta IPM, usando apenas um computador portátil comum,
um smartphone ou um tablet.

Figura 3. Imagens do desenho preliminar do controlo web das armadilhas

Moscas (machos e fêmeas), atraídos por uma combinação de iscos,
procuram uma entrada na armadilha, e são detetados por um fotointerruptor. Como a mosca pode ter movimentos erráticos ou mesmo
abandonar a armadilha, a contagem só é contabilizada quando a
mosca passa através de um segundo foto-interruptor. Assim que isto
acontece, o sistema de identificação bioacústica inicia a gravação
dos sinais áudio produzidos pela mosca.
Depois de processado o sinal digital, será determinado se o inseto
é uma mosca da azeitona ou não. A mosca já não voltará a sair por
onde entrou, pois será atraída pelo isco de feromonas e pela luz
solar ou pelo isco de alimentos líquidos, onde finalmente se afoga
e morre.
Todos os componentes eletrónicos (processamento de sinais,
comunicações, energia, etc.) são colocados na parte superior da
armadilha.

Figura 4. Vista geral da armadilha com os sensores optoelectrónicos

Figura 5. Detalhe da eletrónica desenvolvida para a contagem automática das moscas

Figura 6. Detalhe dos transmissores rádio que se vão ligar às armadilhas
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