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PestLine – Saúde Ambiental

ALGUNS DE NOSSOS CLIENTES:



Armadilhas luminosas na área de 

manipulação de alimentos



ARMADILHAS LUMINOSAS

Modelos

• Armadilhas  adesivas de uso lateral

• Armadilhas  adesivas de uso central

• Armadilhas  adesivas com luz projetada na parede

Dimensionamento e quantificação de armadilhas

• Escolha do local mais adequado

• Os  sete “NÃO” da instalação

Manutenção

• Substituição de lâmpadas

• Substituição de placas adesivas



Seleção da melhor armadilha

• Tipos de insetos predominantes no local

• Nível de infestação

• Intensidade da iluminação

• Tamanho da  área

• Características físicas do ambiente

• Áreas sensíveis (Norma  RDC 216/2004)

• Disponibilidade de investimento do cliente



Seleção da melhor armadilha - Modelos

Armadilhas de uso lateral

• Exposição de luz direta

• Fixação na parede 

• Permite a entrada de insetos 

pela parte frontal e/ou inferior

Armadilhas de uso central

• Exposição de luz direta

• Fixação ao teto (pendurada  por  

arames  ou correntes)

• Permite a entrada de insetos 

pelos dois  lados



Seleção da melhor armadilha - Modelos

Armadilhas adesivas de luz projetada na parede

• Exposição de luz indireta

• Fixação em paredes ou colunas

• Entrada de insetos pode ocorrer pela parte superior ou inferior



Seleção da melhor armadilha - Modelos

Armadilhas luminosas de eletrocussão

• Elimina os insetos através de descarga 

elétrica

• Sem necessidade de uso de placas 

adesivas

• Para áreas externas e acessos fora do 

alcance da manipulação de alimentos

• Indicada para locais com alta infestação 

de insetos



• Área máxima de cobertura: fornecida pelo fabricante

• Disposição física: disposição das paredes, divisórias, colunas, 

corredores, máquinas e arranjo espacial dos componentes do 

ambiente.

• Visibilidade da armadilha: local de melhor visibilidade possível 

para o inseto que acabou de entrar no ambiente.

• Altura recomendada: varia entre 1,50 até 2,50 metros, mas 

depende do local  e também  do tipo de inseto.

Dimensionamento

Quantificação e locais de instalação



Locais de instalação

Os sete “NÃO” de instalação

• NÃO instale frente a portas e janelas

• NÃO instale na passagem de pessoas ou empilhadeiras

• NÃO instale próximo a alimentos

• NÃO instale próximo a ventiladores

• NÃO instale próximo a outras fontes de luz

• NÃO instale fora do alcance de voo dos insetos

• NÃO instale eletrocutores em locais onde há alimentos, gases ou 

produtos inflamáveis.



Importância do monitoramento

A quantificação e seleção dos locais de instalação é intuitiva 

e depende da experiência do profissional. Para obter êxito, se 

recomenda o monitoramento das  quantidades capturadas e 

os tipos de insetos.

Fatores que prejudicam o desempenho da armadilha:

• Instalação inadequada (local ou altura)

• Uso de lâmpadas “vencidas”

• Placa adesiva com excesso de insetos ou coberta com pó

• Ligar/desligar a  armadilha com muita frequência



Manutenção das armadilhas

Substituição de lâmpadas UV-A

Praticidade: Seguir a recomendação do fabricante

Utilizar etiquetas de controle com data da instalação e próxima 

substituição.

Exemplo: vida útil de 7.000 horas = 292 dias ~10 meses

Equipamentos medidores de UV

Obrigatoriedade de calibração anual. O uso de instrumentos não 

calibrados pode gerar não conformidade de acordo com  ISO 

9001:2015.



• Para manter a eficiência da armadilha , recomenda -se  a 

substituição quando as placas estiverem com cerca de 70% de sua 

superfície cheia  de insetos. Esta é uma medida meramente 

subjetiva.

• O período de substituição varia de cliente a cliente, e também de 

acordo com  a estação climática. Em média, a substituição ocorre  a  

cada 15 dias.

Manutenção das armadilhas

Substituição de placas adesivas



Manutenção das armadilhas

Dicas e duvidas

A cor visível para o olho humano não é exatamente a mesma que atrai o inseto. 

Lâmpadas podem ter variação de cor, mas isso não deve ser considerado o fator que 

define sua eficiência na atração de insetos



Manutenção das armadilhas

Dicas e duvidas

As lâmpadas utilizadas em armadilhas luminosas emitem 

espectro com pico em torno de 365nm. Por tanto não 

conseguimos identificar sua eficiência apenas observando 

o tom de sua cor.
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