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adotar na indúStria 

alimentícia e afinS 

eStratégiaS de qualidade 

e higiene com excluSão 

de focoS é primordial na 

luta contínua contra 

inSetoS voadoreS que 

põem em riSco a Segurança 

doS alimentoS

José Carlos Giordano

Para um controle efetivo de insetos voadores 
são necessários cautela e conhecimento. Não 
existe um único método, uma única forma, 

mas sim um conjunto de sistemas que pode diminuir 
consideravelmente a infestação de insetos numa insta-
lação, seja ela alimentícia ou de fármacos/cosméticos.

Há necessidade de uma conjugação de esforços no 
campo de conhecimento da entomologia e das áreas 
de Qualidade e Segurança das empresas alimentícias 
e afins, para ter-se êxito em evitar a proliferação de 
moscas em áreas de processamento alimentício, afi-
nal, existem mais de 90.000 espécies no mundo.    

Historicamente, indústrias e população até tolera-
vam insetos em áreas de produção, mas essa conivên-
cia pode tornar-se caro. Muitas pessoas não reclamam 
ou os comércios não relatam hoje problemas de conta-
minação por insetos, mas elas existem e são bastante 
graves. Presença de insetos vivos ou evidências de seus 
resíduos é item desclassificatório em auditorias Food 
Safety. A coordenadora latino-americana da fabri-
cante de armadilhas luminosas Brandenburg UK ltd, 
Patrícia Martins, resgata importante documentação 
da AIB International (American Institute of Baking) 
que especifica os requisitos de Controle Integrado de 
Pragas como dos mais extensos, dentro das normas 
consolidadas para Segurança Alimentar.      

armadilhaS 
luminosas adesivas
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O controle de pragas exercido pelas empresas pres-
tadoras de serviço é um serviço digno de terapeutas 
do ambiente urbano. Outro especialista da América 
Latina, o argentino Carlos Bertomeu, disse num even-
to em Posadas – Missiones há mais de 10 anos: “A 
atividade de Controle de Pragas é a guardiã dos ele-
mentos básicos da vida humana – a casa, o alimento, a 
saúde e o conforto”. E as moscas são problemas nesses 
quatro elementos.  

Várias espécies podem atuar como vetores de inú-
meros agentes na veiculação de mais de 100 agentes 
patogênicos:

Bactérias originadoras de febre tifóide, estafilocóc-
cica, disenteria, salmonelose, tuberculose, lepra, con-
juntivite, shiguelose, cólera, bouba, entre inúmeras 
outras doenças. Vírus de poliomelite, tracoma, hepa-
tite, varíola, etc. Protozoários de teníase, helmintos, 
giárdia, cistos, amebíase, etc. Chega!    

Insetos sinantrópicos – bem adaptados ao ambiente 
humano, esses dípteros tem metamorfose completa 
(ovo > larva > pupa > adulto) e características pró-
prias únicas: sangue frio, sensibilidade aguçada para 
encontrar um melhor ambiente, captam odores a qui-
lômetros de distância! Esses fatores precisam ser con-
siderados na hora de se estudar a captura. Espécies 
saprófagas – que se alimentam de produtos decom-
postos, (família Calliphoridae) ditas varejeiras, dis-
seminam doenças agindo como inoculadoras diretas ou 
transportadoras passivas. Espécies da família Muscidae 
incluem, por exemplo, a doméstica e a dos estábulos. Abe-
lhas (Apis mellifera) que também oferecem riscos, fazem 
parte de outra ordem, Hymenoptera.  

A transmissão das doenças pelas moscas tanto é 
passiva ao adquirirem e carrearem mecanicamente 
agentes patogênicos nos pêlos das pernas e corpo, 
como ativa. A inoculação direta nesse caso é pela 
prosbóscida flexível (aparelho bucal sugador), pois a 
mosca regurgita saliva (contaminada) para dissolver 
partículas de alimento, ‘aspirando-as’ a seguir. Além 
disso, adquire / passa as superfícies os patógenos que 
também podem ser veiculados pelo hábito de defecar 
ao pousar numa superfície.       

Vento, luminosidade, temperatura, comida e água 
além da própria atração sexual são aspectos direta-
mente ligados aos insetos voadores. Vejamos como:

Vento: Ajuda os insetos a se locomoverem mais 
rápido e para mais longe em busca de alimentação e 
reprodução.

Autonomia: Por si próprias voam 500 metros, al-
gumas espécies com ‘vento de cauda’ podem chegar 
a dois quilômetros. Pousadas levam contaminação 
onde for.

Luz: Qualquer luminosidade as atrai, principalmen-
te a UV. Lâmpadas usuais de ‘comprimento de onda’ 
diferenciado como as ‘amareladas’ atraem menos. 

Temperatura: Buscam um ambiente favorável de 20 
a 35 ºC para reprodução, associado com umidade e 
fonte de alimento. Ideal para elas em 28ºC. 

Visão: Olhos compostos de até 4.000 pequeníssimas 
lentes hexagonais permitem campo de observação em 
quase 360º num pico de visão na faixa ultravioleta (fi-
gura 1).  

Comida e água: Principal atrativo, deve-se contro-
lar lixeiras, abatedouros, esgoto, açougues / peixarias, 
matéria orgânica fermentada, esterco, açúcares, ater-
ros, etc.

Reprodução: Uma mosca atrai pelo menos, mais 20 
“companheiras” no instinto natural de preservação da 
espécie. O ciclo ovo >adulto é de +- 1 semana!

Crescimento: Na primavera / verão uma única mos-
ca pode gerar 28 bilhões de descendentes em 6 meses! 
A vida média é de 1 a 3 meses conforme a espécie.    

Evidências: Marcas claras nas superfícies são re-
gurgitações, marcas escuras são excrementos. Ao se 
alimentarem precisam expelir parte do conteúdo ‘es-
tomacal’. 

Dentre outras científicas classificações entomológi-
cas, vamos dividir a priori dois grupos de moscas: No-
turnas e Diurnas, que diferem nos seus “objetivos”: A 
noturna busca principalmente energia > luz, enquanto 
a diurna busca comida e água.

Quando insetos voam procuram luminosidade. Esse 
é o segredo e artifício para as Armadilhas Lumino-
sas. Na procura de alimento, néctar, etc, são atraídos 
por reflexos de luz UV-A componente primordial para 
a visão das moscas, numa ‘onda’, chamada banda A, 
de espectro que corresponde a cerca de 320 / 380 nm 
(nanômetros). Um nanômetro equivale a um compri-
mento de 0,000000001 ou 1x10 –9 metros. Os inse-
tos respondem diferentemente aos sinais de radiação. 
Radiações selecionadas dessa energia numa onda exa-
ta da resposta dada pelo espectro ocular dos insetos 
aumentam a atração (ideal em 353 nm) – e captura! 
(figura 2)     

A espécie cosmopolita (Musca domestica) apesar de 
buscar primordialmente alimento também é atraída 
pela emissão UV. Pode sair de um ambiente mais cla-
ro (havendo Sol - há emissão de UV muito maior) para 
um local mais escuro, mas por isso as armadilhas são 
colocadas perto das entradas (portas e janelas), pois 
80% dos insetos pousam diretamente na armadilha, 
guiados pelo sinal visual. Já a noturna por ser atraída 
pela energia primeiro, é atraída por refletores presen-
tes nas entradas e estacionamentos (devem ser dire-
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cionados para fora da planta). Como toda mosca têm 
imensa capacidade de encontrar frestas, buracos, até 
mesmo numa rápida abertura de portas elas acabam 
adentrando e daí surgem os riscos de contaminação. 
As Armadilhas nesse caso são colocadas pouco mais 
elevadas, mas nos mesmo locais (portas, acessos e ja-
nelas), pois serão os primeiros pontos de atração de 
energia luminosa.

Além desses pontos também é indispensável ressal-
tar o quesito higiene: recomendações de Saúde Pú-
blica, educação dos funcionários, produtos químicos 
autorizados e barreiras físicas, todos juntos formam 
um conjunto, um sistema que corretamente aplicado 
eliminará ‘quase’ 100%, mas ‘nunca’ 100 %. O olfato 
apurado das moscas requer muitas vezes o emprego 
de câmaras frias para o lixo! E isso precisa ser cons-
cientizado nos projetos alimentícios, onde o budget é 
cada vez mais reduzido. Adotar na indústria alimen-
tícia e afins estratégias de Qualidade e Higiene junto 
com exclusão de focos é primordial nessa luta contí-

nua contra insetos voadores que põem em risco a Se-
gurança dos Alimentos.

Cecília Bertomeu,da Calbert Protection Co. , um es-
tudio de proteção ambiental em Buenos Aires, frisou 
muito bem numa reunião NPMA (National Pest Ma-
nagement Association) em Nashville: “A experiência e 
a capacitação provêm das soluções corretas para cada 
problema – somos conscientes de que se o custo da 
capacitação e treinamento é alto, é muito mais alto o 
custo da ignorância! Seremos capazes de realizar ser-
viços de Qualidade sempre e quando tivermos Quali-
dade na mente e nas mãos”. Bingo, todos deveriam ter 
essa ótica como ética de trabalho.         

As Armadilhas luminosas emitem luz UV que sig-
nifica ‘além do violeta’, irradiam radiação UV-A (a 
escala de ondas de comprimento é subdividida em 
três bandas: A, B e C) numa escala de 400 nm (faixa 
315/400). Essa radiação eletromagnética invisível ao 
olho humano, em relação ao UV emitido pelo Sol não 
chega nem a uma 10a parte dependendo da região do 
planeta, mas é infinitamente inferior, portanto inofen-
sivo ao ser humano. 

O brilho do bulbo, área de atuação, luminosidade 
concorrente externa, posicionamento da armadilha 
e tremulações da freqüência de luz (em Hz – ciclos 
p/seg.) tem papel importante na eficácia de atração. 
Armadilhas luminosas fazem parte da solução no 
problema de moscas e demais insetos voadores e têm 
contribuição grande, pois controlam sem contami-
nação - o que é fundamental. A armadilha luminosa 
adesiva não possui restrição de instalação. A armadi-
lha elétrica pode ser eficiente, mas traz risco da conta-
minação! Armadilhas compostas com lâmpadas UV 
contribuem num sistema eficaz de Controle Integrado 
de Pragas, exigido pelas normas GMP e HACCP.

caracteríSticaS daS armadilhaS luminoSaS 
Existem dois tipos de armadilhas luminosas para 

insetos voadores:
A) Armadilhas de Eletrocussão (choque elétrico) 
B) Armadilhas Adesivas (refil com Adesivo) 
A principal diferença é de como matam os insetos 

atraídos pela fonte de luz interna dos aparelhos.
As Armadilhas de Eletrocussão (proibidas em am-

bientes alimentícios) matam os insetos com descarga 
elétrica quando eles passam voando entre as grades 
de alta amperagem que se encontram no interior da 
armadilha, ao lado das lâmpadas. Ao entrar em con-
tato com a grade, a corrente elétrica passa pelo inse-
to, matando-o. O inseto e suas partes são recolhidos 
em uma bandeja, que se encontra abaixo das grades 

compoSição  
doS olhoS

vertente da SuStentabilidade
figura 1

Humanos
Homo Sapiens
Resposta Eletromagnética 380-700nm
Pico de resposta  UVA 555nm  (VERDE)
Resposta a tremulações 16Hz

Mosca Doméstica
Musca domestica
Resposta Eletromagnética 260-700nm
Pico UVA resposta 351nm 
Resposta a tremulações 270Hz

Abelhas
Apis mellifera
Resposta Eletromagnética 260-700nm
Pico UVA resposta 336nm 
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de choque. Algumas vezes os insetos ao receberem a 
descarga elétrica, são ‘explodidos’, fragmentados e ar-
remessados para fora da bandeja da armadilha a uma 
distância de até 2 metros, por isso é proibido utilizar 
estas Armadilhas de Eletrocussão em áreas de produ-
ção de alimentos.

As Armadilhas Adesivas capturam os insetos em 
uma placa adesiva a base de polímeros ou polibutenos 
/ poliuretanos, onde morrem rapidamente. Os insetos 
são atraídos para uma área ‘confortável’ nas armadi-
lhas, com temperatura agradável que os estimulam a 
voar (existem até com desenhos de outras moscas) e 
descansar, quando então são capturados nessa placa 
adesiva. É descartável, devendo ser substituído o refil 
a cada 15 ou 25 dias, dependendo da intensidade de 
infestação de insetos (a luz UV com o tempo altera a 
força de coesão do adesivo). São de fácil troca e pos-
sibilitam serem guardadas para registro de capturas, 
no monitoramento das espécies e quantificação de in-
setos mortos. 

Importante, frisa Patrícia Martins, da Brandenburg, 
é que as placas adesivas vindas da Inglaterra já vêm 
com impressão quadriculada, facilitando monitora-
mento das infestações e permitindo validação e rastre-
abilidade do plano de Controle Integrado, atendendo 
exigências GMP / HACCP. Cada aparelho vem com 
nº de série da fábrica, detalhe ímpar dos equipamen-
tos - que trazem também certificado de segurança elé-
trica internacional CE de baixo consumo de energia. 
Alguns outros modelos de Armadilhas Adesivas pos-
suem um acrílico interno inclinado, o que as mantém 
mais limpas e protegidas de explosão, mas tornam o 
equipamento mais pesado. 

Outro aspecto a ser destacado dentro dos atuais pa-
drões GMP é o emprego nas  armadilhas, de lâmpadas 
com revestimento plástico, que as protege de quebras. 
Existem equipamentos leves demonstra Patrícia Mar-
tins, de 2,3 a 2,5 kg em aço ixox, distribuídos na Amé-
rica Latina, com área de cobertura respectivamente 
de 108 a 216 m² com lâmpadas seladas. Ressalta-se 
também o desenho compacto, com apenas 7 cm de 
largura! As lâmpadas contam com recolhimento para 
descarte pela Vitex (www.vitexpco.com.br). 

O controle de vidros numa instalação alimentícia é 
cada vez mais rigoroso e as lâmpadas seladas nesses 
aparelhos vem atender plenamente esse requisito.         

As Lâmpadas Fluorescentes por sua vez (UV-A) 
diferem das lâmpadas comuns na composição de fós-
foro usado. Este fósforo irradia a maior parte de sua 
energia na região ultravioleta. Esta camada de fósforo 
se perde gradativamente ao longo das 8.000 hs de uso 
e quando isto ocorre, a quantidade de luz ultravioleta 

(UV-A) emitida é insuficiente para atrair insetos e as 
lâmpadas continuarão funcionando, mas simplesmen-
te emitindo luz normal! As lâmpadas perdem 10% de 
seu fluxo luminoso nas 100 primeiras horas de uso 
acesas 24 hs e com 8, 9 meses seu fluxo luminoso 
estará em torno de 20% a 25%, quando se é necessária 
a troca. A checagem da intensidade de emissão µ W /
cm2, de UV-A para verificar a eficiência de atrativi-
dade é feita mensalmente com equipamento chama-
do radiômetro, dentro dos planos de auditoria GMP 
/ HACCP.  

aplicaçõeS daS armadilhaS luminoSaS  

As Armadilhas Adesivas são empregadas em todos 
os locais onde outros recursos como Armadilhas de 
Eletrocussão (proibidas pela Vigilância Sanitária) e 
inseticidas convencionais não são recomendadas pelo 
risco de contaminar os alimentos ou embalagens / re-
cipientes.

São usadas em todos os locais em que se concen-
tram insetos voadores como áreas de manipulação, 
produção e consumação de alimentos, bem como em 
setores de armazenagem, recebimento e expedição de 
materiais.

Muitos são os locais de uso das Armadilhas Lu-
minosas Adesivas, porém os técnicos deverão achar 
aqueles que melhor ajustem às suas necessidades es-
pecíficas. Cada caso requererá ajustes conforme as 
variáveis da situação... 

Da mesma forma que na teoria dos obstáculos na 

figura 2

luz  
ultravioleta  

(uv)

Lâmpada UV  emite uma variação de comprimento 
de onda incluindo aquela de 353 nm  – invisível aos 
humanos
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microbiologia em que emprega a sinergia de pH, aW 
e ºC para redução de contagem de bactérias, no cam-
po do controle de insetos alados a somatória de telas 
(barreiras), redução de temperatura (ambiente), higie-
ne (GMP), controle de lixo (exclusão de fontes) e ar-
madilhas luminosas (captura) precisa ser planificada.           

Algumas recomendações na estratégia:
- As Armadilhas Luminosas devem ser colocadas 

evitando incidência direta de outras fontes de luz con-
correntes, outras lâmpadas como fluorescentes/ in-
candescentes e luz solar. Deve existir contraste de luz 
para aumentar a atração. 

- Em locais de manipulação de alimentos ou quais-
quer ambientes especiais, colocar Armadilhas Lumi-
nosas óbvio não em cima de áreas de trabalho, mas ao 
redor, atraindo os insetos voadores para fora do am-
biente de risco e evitando que eventualmente caiam 
fragmentos justamente em áreas limpas.

- Armadilhas Luminosas são instaladas em ambien-
tes fechados para capturar os insetos desse ambiente, 
área aberta sempre terá mais insetos atraídos do ex-
terior.  

- Colocar Armadilhas Luminosas em uma posição 
que possam capturar os insetos por onde normalmen-
te adentram, como portas, acessos, antecâmaras e ja-
nelas.

- Não instale Armadilhas Luminosas em locais onde 
haja pó que possa aderir no refil adesivo, diminuindo 
sua ‘pegajosidade’.

- O local escolhido deve também possibilitar fácil 
manutenção, limpeza, inspeções e monitoramento, 
troca do refil, etc. Existem modelos para cantos ver-
ticais.

- Não instale Armadilhas Luminosas em locais com 
possibilidade de alta umidade, que possa afetar a pla-
ca adesiva e o equipamento.

- Instalar as Armadilhas Luminosas a uma altura 
entre 1,50 a 1,80m do chão. Existem até suportes mó-
veis para ajustar a altura do aparelho a 2,5 metros.

- Limpeza periódica das lâmpadas (pó e sujidades) 
é necessária, bem como o monitoramento nas audito-
rias da intensidade de UV-A emitida. 

Consulte sempre um especialista em Higiene na su-
gestão de ações preventivas / corretivas para reduzir 
infestação de insetos voadores.

 
Pense nisso.

José Carlos Giordano 
JCG Assessoria em Higiene e Qualidade
umbrellagmp@terra.com.br

eventos

eventos nACIonAIs e 
InteRnACIonAIs

2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 

2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

AGosto 11º Congresso Mundial 
de esterilização e 7º 
simpósio Internacional de 
esterilização e Controle 
de Infecção Hospitalar 
De 30 de julho a 01 de agosto, 
no Palácio das Convenções do 
Anhembi, em São Paulo (SP) 
Informações:  
www.sobecc.org.br

CPhI south America 
De 17 a 19 de agosto, La 
Rural – La Ocre, em Buenos 
Aires (Argentina) 
Informações:  
http://cphi-sa.com.br/

oUtUBRo
etif 2010 – 6º Congresso e 
exposição para a Indústria 
Farmacêutica e Afins 
De 19 a 22 de outubro, 
Pavilhões Costa Salgueiro, 
em Buenos Aires (Argentina)
Informações: www.etif.com.ar

MARço
Interphex - 
Pharmaceuticals Industries 
exposition & Conference 
De 29 a 31 de março, no Jacob 
K. Javits Convention Center, 
em Nova York (EUA) 
Informações:  
www.interphex.com

MAIo Hospitalar - 17ª Feira 
Internacional de Produtos, 
equipamentos, serviços e 
tecnologia para Hospitais, 
Laboratórios Clínicas e 
Consultórios 
De 24 a 27 de maio de 2011, 
no Expo Center Norte, São 
Paulo (SP) Informações:  
www.hospitalar.com






