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Resumo: O projeto consiste na aquisição de áudio e 

vídeo de diferentes espécies de insetos voadores durante 

o voo para estudos biométricos. O conceito da pesquisa 

está nas singularidades físicas e o resultado sonoro 

proveniente da ação do voo de cada inseto. O estudo foi 

dividido em duas partes, sendo a primeira parte a criação 

de uma câmara acústica desenvolvida para adquirir 

dados em um ambiente controlado. 

 

1. Introdução 
Biometria consiste na métrica baseada no uso de 

informações biológicas e/ou comportamentais para 

identificação e reconhecimento de indivíduos. Podemos 

dizer que um processo biométrico é dividido nas 

seguintes etapas: captura dos dados, identificação de 

padrões, criação de modelos para cada indivíduo e 

correspondência de modelos [1]. 

A ideia de aplicar a biometria em insetos está 

relacionada com o fato de possuir na natureza uma 

quantidade enorme de insetos que, por sua vez, 

prevalecem os voadores, tornando complexa a tarefa 

manual de cadastramento de espécies e controle de 

pragas. Existe uma diversidade considerável de insetos, 

mas todos se diferem. Vemos essas diferenças em seu 

formato, tamanho, quantidade de asas, entre outras 

particularidades. Essas diferenças, no momento do voo 

do animal, implicam em consequências que podem ser 

analisadas e explicadas por fatores físicos e mecânicos 

(estabilidade, aerodinâmica, tamanho, peso, entre 

outros) [2]. Essas diferenças físicas refletem em 

diferentes sons emitidos pelo inseto durante o bater das 

asas, resultando em uma composição de frequências 

sonoras que varia de inseto para outro, sendo possível 

utilizar essas informações para reconhecimento 

biométrico. 

Devido essa variedade de frequência sonora emitida, 

houve a necessidade de realizar alguns estudos sobre 

isolamento acústico, aparelhos qualificados de captação 

de áudio e vídeo, comportamento do inseto sob luz e 

assuntos extras, conforme necessidade para a captação 

de dados [3]. 

 

2. Metodologia 
O trabalho ficou direcionado na parte da coleta do 

áudio e vídeo dos insetos que serão usados 

posteriormente para análise biométrica. Isso envolveu a 

criação e planejamento de uma câmara acústica e uma 

caixa de acrílico, utilizada para captura do inseto.  

As especificações da câmara acústica foram 

planejadas com o foco de evitar ruídos externos e 

conseguir uma captação interna de áudio e vídeo com 

qualidade. Esse planejamento consiste principalmente 

nas dimensões e materiais utilizados. O projeto final 

consistiu de duas caixas de madeira dispostas uma 

dentro da outra, com dimensão externa de 

600x600x620mm, com o vão entre elas preenchido com 

lã de vidro para isolamento acústico. O volume interno 

da caixa interna foi projetado para constituir o sistema 

de captação de dados e materiais acústicos. O desenho 

técnico e o esboço da câmara acústica foram realizados 

com o software SolidWorks® e enviados para a 

marcenaria da FEI para sua confecção.  

 

 
Figura 1: Modelo da caixa externa no software SolidWorks® 

As especificações da caixa acrílico foram planejadas 

para conseguir um bom mecanismo de introdução e 

retirada do inseto. Foi também necessário a escolha de 

um material translúcido que permitisse uma captura de 

vídeo com qualidade. Para que o áudio pudesse ser 

capturado a caixa possui lateral aberta, que foi 

preenchida com uma tela para insetos, evitando a fuga 

dos insetos e permitindo que o som passasse para fora 

da caixa, conforme Figura 3. 

 

 

Figura 2: Modelo da caixa acrílico no software SolidWorks® 

Outros conceitos referentes aos materiais utilizados 

para o isolamento acústico, iluminação, gravação de 

áudio e vídeo e estrutura foram previamente estudados e 

brevemente explicados a seguir.[4] 

A captura de áudio foi realizada por um microfone 

condensador, modelo Rode Videomic, que possui alta 

sensibilidade, sendo ideal para a captura de sons de 
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baixo volume, já a captura de vídeo foi realizada por 

uma câmera, modelo GoPro Hero 4 Black por possuir 

alto desempenho para captura em câmera lenta, podendo 

filmar até 240 quadros por segundo em uma qualidade 

de 720p. 

 Durante o período de desenvolvimento da câmara 

acústica, foi solicitado ao sistema SISBio (Sistema de 

Autorização e Informação de Biodiversidade) uma 

licença para execução do estudo científico. O Sisbio é 

um sistema de atendimento a distância para solicitar 

autorização de coleta de material biológico e pesquisas, 

etapa necessária para formalizar o projeto. As coletas de 

insetos foram realizadas ao ar livre e a captura através 

do uso direto da caixa de acrílico. Após a gravação, 

todos os insetos foram devolvidos ao seu ambiente. 

Árvores, alimentos e lixos foram os principais meios de 

acesso aos insetos. 

Os dados gerados pelas gravações foram 

manipulados através dos softwares Audacity® e 

MATLAB®, extraindo o sinal do áudio e seu espectro 

para comparações e estudos. 

 

3. Resultados 
Após cerca de 8 meses de construção, a câmara 

acústica foi finalizada e o resultado pode ser visto 

conforme Figura 4. Casualmente, algumas adaptações 

de luminosidades foram feitas conforme necessidade 

durante a captura dos vídeos. 
 

 
Figura 3: Câmara acústica 

Iniciados os testes, foram capturados e gravados, até 

o momento, 12 insetos voadores. Essa quantidade 

limita-se entre mariposa, abelha e dois tipos de moscas. 

Pode-se conferir a seguir a imagem capturada pela 

câmera no momento do voo do inseto. 

 

 
Figura 4: Mosca varejeira alçando voo 

Além disso, houve a oportunidade de captura de um 

casal de moscas em ato de reprodução. Evento que 

enriquece um pouco mais as amostras obtidas. 

Os sinais de áudio e seu espectro adquiridos através 

do software MATLAB® forneceram imagens claras 

suficientes para realizar comparações visuais entre os 

resultados adquiridos e suas variedades, conforme 

figura 6. 

 

 
Figura 5: Comparação do som entre mosca e abelha 

A busca por maiores variedades e quantidades de 

insetos voadores são os maiores desafios atuais. Período 

de clima frio e chuvoso e a câmara acústica grande e 

pesada dificultaram a obtenção de uma maior coleta de 

dados. 

 

4. Conclusões 
A câmara acústica proporcionou um ótimo ambiente 

de captura de áudio e vídeo. Apesar de ainda não ter 

sido realizada comparações dos áudios por métodos 

mais complexos, visualmente há notória diferença ao 

comparar o sinal áudio e seu respectivo espectro, 

reforçando um presumível êxito da pesquisa em cumprir 

seus objetivos. 

Outra iniciação científica que se encontra em 

andamento será responsável pela análise biométrica 

uilizando modelos estatísticos, como GMM (Gaussian 

Mixture Model), de forma a ser possível comprovar a 

possibilidade de identificação dos insetos de forma 

automática. 
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