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Armadilha para insetos e uso de armadilha para insetos 

Campo da invenção: 

[001] O campo desta invenção se relaciona ao controle 

de insetos, particularmente aos mosquitos, onde o aparato 

desenvolvido proporciona todas as condições para o inseto 

adulto entrar em contato com substâncias ativas ou 

patógenas que aderem à superfície exterior do seu corpo e o 

dissemina a outro inseto e ao criadouro que visita para por 

seus ovos. O inseto transporta a substância a outros 

insetos ou diretamente a água na qual inseto põem seus ovos 

e desta forma inibe a produção de novos insetos. 

[002] A nova invenção permite a contaminação das fêmeas 

que irão depositar seus ovos e também de machos e fêmeas em 

diferentes estados fisiológicos, que procuram a armadilha 

para proteção e descanso. 

Estado da técnica: 

[003] Armadilhas baseadas no comportamento da procura 

de locais para a deposição dos ovos e controle de insetos, 

neste caso mosquitos, têm sido usadas com função de 

disseminar substâncias controladoras que vão atuar nos 

criadouros dos mosquitos (US 2014/0259876A1, Koehler at 

al., 2014; US 9,265.247 B2,Galgler at al, 2016,; US 

2014/0223802 A1, Barrera et al., 2014; Caputo et al., 2012 

The “Auto-Dissemination” Approach: A Novel Concept to Fight 

Aedes albopictus in Urban Areas PLoS Negl Trop Dis. 2012 

Aug; 6(8): e1793.  Devine et al., 2009 Using adult 

mosquitoes to transfer insecticides to Aedes aegypti larval 

habitats. Proc Natl Acad Sci U S A. 2009 Jul 14; 106(28): 

11530–11534). 
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[004] As técnicas utilizadas nas armadilhas de 

disseminação vão desde aquelas onde a substância a ser 

disseminada fica sem proteção até aquelas onde há abrigo e 

o inseto entra na armadilha para se contaminar. 

[005] No entanto, a armadilha de Galgler et al. permite 

a entrada dos insetos e a substância inseticida se encontra 

protegida, apresentando o inconveniente de necessitar de 

maior trabalho na elaboração, custou mais elevado e não ter 

local amplo de abrigo para os insetos. 

Breve descrição da invenção 

[006] Dadas as limitações das invenções descritas no 

estado da técnica, a presente invenção permite a 

contaminação dos insetos com a substância em diferentes 

estágios fisiológicos para disseminação do produto. A nova 

invenção permite a contaminação das fêmeas que irão 

depositar seus ovos e também de machos e fêmeas em 

diferentes estados fisiológicos, que procuram a armadilha 

para proteção e descanso. Apresenta custo baixo, fácil 

manuseio e a substância a ser difundida está abrigada das 

intempéries. 

[007] A armadilha pode ser instalada em áreas internas 

ou externas de residências, lojas, fábricas, escolas, 

terrenos e outros locais onde o mosquito exista. As fêmeas 

ao serem atraídos para deposição dos ovos e machos a 

procura de fêmeas e/ ou abrigo entram em contato com a 

substância inseticida que fica aderida ao seu corpo. Os 

machos são veiculadores da substância para as fêmeas 

durante a cópula. 

[008] A fêmea carrega a substância e a deposita em 

outros locais com água que ela visitar e desta forma o 
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ambiente recebe uma quantidade de inseticida capaz de 

impedir o desenvolvimento das larvas até adulto. O produto 

químico utilizado é capaz de inibir o desenvolvimento do 

mosquito com a quantidade de 0.012 partes por bilhão (ppb), 

equivale a 0,4 µg em 200 ml de água do criadouro. 

[009] Outro diferencial do presente modelo é um 

anteparo na parte superior que serve de local de abrigo e 

repouso para os mosquitos, desta forma tanto machos quanto 

as fêmeas podem entrar em contato com a sustância e ambos 

os sexos servirem de dispersores. 

Breve Descrição das Figuras 

[010] A FIGURA 1 ilustra a armadilha difusora em vista 

lateral cujos componentes são mostrados o corpo principal 

(CP) e o anteparo (AT) na parte superior que serve de local 

de abrigo e repouso para os mosquitos, bem como proteção da 

armadilha a intempéries e animais. 

[011] A FIGURA 2 ilustra o anteparo da parte superior 

(topo) composto de uma estrutura circular em forma de prato 

que protege a parte da base constituinte do aparato, é a 

cobertura e local de descanso e abrigo para os insetos que 

vão à armadilha, constitui de uma estrutura circular em 

forma de prato com 25 cm de comprimento. O tamanho pode 

variar em função da dimensão da armadilha, usaremos estas 

medidas para descrever o invento, o que não exclui os 

demais volumes.  

[012] A FIGURA 3 ilustra a parte interna do anteparo, a 

superfície interna é coberta por um tecido de cor escura 

onde a substância controladora é aspergida em toda a 

superfície. O tecido pode ser de fibra natural ou sintética 

e capaz de conservar suas propriedades por um tempo longo 
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em condições de campo, até doze meses sem perda 

significativa de suas características. 

[013] A FIGURA 4 Para manter o prato cobrindo a 

estrutura cilíndrica formadora do corpo principal, três 

presilhas em forma de gancho exercem esta função, 

conservando o prato distante 3 cm da estrutura cilíndrica 

formadora do corpo principal e permite a entrada dos 

insetos ao interior do aparato. As presilhas são 

confeccionadas de material resistente e flexível (metal, 

plástico, madeira, compostos de madeira e plástico, 

borracha natural ou sintética) e colocadas equidistantes na 

borda superior do corpo principal da armadilha. Sua função 

é manter a cobertura fixa e fornecer flexibilidade para 

facilitar o manuseio do aparato. As presilhas apresentam a 

forma de ξ com três dobras e uma parte reta (base) para 

fixação no corpo do aparato. A base mede 3 cm e fixada ao 

corpo do aparato, a primeira dobra, partindo da base para 

cima, mede 3,5 cm, a segunda dobra parte da primeira e mede 

2,5 cm, a terceira dobra patê da segunda dobra e mede 3,5 

cm. A estrutura em forma de prato é acoplada entre a 

segunda e a terceira dobra.  

[014] A FIGURA 1 mostra a estrutura cilíndrica, medindo 

24 cm de altura, com 25 cm na parte superior e 14 cm na 

base. A estrutura cilíndrica é a parte onde fica contido o 

liquido com atrativo para os insetos e um separador (Figura 

5 B) entre a parte liquida e a abertura por onde entram os 

insetos. Os atrativos podem ser liquido, solido gasoso ou 

combinações entre eles. O tipo de atrativo pode variar em 

função da espécie alvo que se deseja atingir. O separador 

consta de uma estrutura circular metálica auto ajustável a 

Petição 870190127901, de 04/12/2019, pág. 15/23



5/7 

17 cm da base do aparato e com 22 cm de circunferência. O 

separador se mantém fixo a parede interna do aparato a uma 

distância de quatro cm ou pouco mais acima do nível do 

liquido com a substância atrativa. O separador permite a 

sustentação de uma tela. A tela pode ser confecciona com 

polietileno, metal, resinas sintéticas, fibra de vidro ou 

combinação destes materiais. A circunferência da tela é de 

22 cm e fixada ao separado na sua parte interna. Por sobre 

a tela, na parte interna do aparato, é colocado um tecido 

aveludado de cor escura com circunferência de 22 cm e 

fixada ao separado na sua parte interna. O tecido é a base 

na qual a substância controladora é aspergida. Os insetos 

podem entrar em contato com a sustância controladora quando 

pousam na superfície interna do topo da armadilha e quando 

pousa na superfície do tecido localizado na parte interna 

do aparato, deste modo o inseto entra em contato com a 

substância quando entra na armadilha para descanso, abrigo 

e procura das fêmeas, ou para postura dos ovos no caso das 

fêmeas grávidas.  

Descrição detalhada da invenção: 

[015] A armadilha difusora conta de uma parte que pode 

ser cilíndrica (regular ou irregular), redonda, quadrado, 

ou tronco de cone circular reta. Ser confeccionada de 

plástico, vidro, madeira, papel, metal ou compostos destes 

materiais. Usaremos para a descrição a forma confeccionada 

em plástico e com parte do corpo principal do aparato de 

forma cilíndrica irregular e com dimensões que podem 

variar, mas usaremos apenas uma delas e que se mostrou 

efetiva em condições experimentais.  

[016] A armadilha constitui de dois componentes, o topo 
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e a base (Figura 1) confeccionados de plástico de cor 

escura, preferencialmente negra e fosca; e o topo (Figura 

2) composto de uma estrutura circular em forma de prato que 

protege a parte da base constituinte do aparato. 

[017] A Figura 2 é a cobertura e local de descanso e 

abrigo para os insetos que vão à armadilha, constitui de 

uma estrutura circular em forma de prato com 25 cm de 

comprimento, a Figura 3 mostra a superfície interna, esta é 

coberta por um tecido aveludado de cor escura onde a 

substancia controladora é aspergida em toda a superfície. 

[018] O tecido pode ser de fibra natural ou sintética e 

capaz de conservar suas propriedades por um tempo longo em 

condições de campo, até doze meses sem perda significativa 

de suas características. 

[019] A Figura 4 é o modelo utilizado para manter o 

prato cobrindo a estrutura cilíndrica formadora do corpo 

principal, três presilhas em forma de gancho exercem esta 

função, conservando o prato distante três cm da estrutura 

cilíndrica que forma o corpo da armadilha e permite a 

entrada dos insetos ao interior do aparato. 

[020] A Figura 1 mostra a estrutura cilíndrica, medindo 

24 cm de altura, com 25 cm na parte superior e 14 cm na 

base. A estrutura cilíndrica é a parte onde fica contido o 

liquido com atrativo para os insetos e um separador entre a 

parte liquida e a abertura por onde entram os insetos. 

[021] Os atrativos podem ser liquido, solido gasoso ou 

combinações entre eles. O tipo de atrativo pode variar em 

função da espécie alvo que se deseja atingir. 

[022] A figura 5 (B) mostra o separador consta de uma 

estrutura circular metálica ou qualquer outro material 
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rígido que permite a sustentação de uma tela e sobre essa 

um tecido aveludado de cor escura onde a substancia 

controladora é aspergida. O tecido é do mesmo tipo usado no 

prato descrito anteriormente. 

[023] O separador é de formato circular, plano e mede 

22 cm e posicionado a 17 cm da base da estrutura 

cilíndrica. No interior da estrutura cilíndrica, abaixo do 

separador, são adicionados dois litros da substância 

líquida (água mais atrativo de oviposição). O separador tem 

a função de impedir que às fêmeas atraídas não consigam 

depositar seus ovos, mas permite que entrem em contato com 

a substância controladora. O uso de líquidos serve como 

mais uma forma de atrair os insetos para um local úmido, 

sua importância é muito relevante quando as condições 

ambientais em torno estão com baixa umidade. 
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REIVINDICAÇÕES 

1. Armadilha para insetos, caracterizado pelo fato de 

compreender: 

a) uma estrutura com fundo fechado, paredes laterais 

fechadas e parte superior aberta; 

b) uma abertura na parte superior, entre o fundo 

fechado e a parte superior aberta; 

c) uma camada de revestimento com substâncias 

inibidoras de insetos nas partes interna superior e 

inferior do aparelho; 

d) substância de atração de insetos distribuída em toda 

e qualquer parte de sua estrutura; e 

e) tampa de encaixe para a abertura na parte superior. 

2. Armadilha para insetos, de acordo com a 

reivindicação 1, caracterizado pelo fato de a substância 

inibidora de insetos seja a aspergida. 

3. Armadilha para insetos, de acordo com a 

reivindicação 1, caracterizado pelo fato de conter um 

dispositivo de suporte, como uma alça, para pendurá-lo. 

4. Uso da armadilha para insetos, de acordo com a 

reivindicação 1, caracterizado por ser na atração e 

contaminação de mosquitos com a substância ativa. 
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Figuras 

 

Figura - 1 

 

 

 

  CP 

FIGURA 2 ilustra o anteparo da parte superior 
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A FIGURA 4 presilha em forma de gancho 

 

 

 

 

 

FIGURA 3 ilustra a parte interna do anteparo 
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A FIGURA 5 mostra a estrutura cilíndrica (A), o 

separador (B) e anteparo  
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Resumo 

Armadilha para insetos e uso de armadilha para 

insetos 

A invenção se relaciona ao controle de insetos, 

particularmente aos mosquitos, onde o aparato 

desenvolvido proporciona todas as condições para o 

inseto adulto entrar em contato com substâncias ativas 

ou patógenas que aderem à superfície exterior do seu 

corpo e o dissemina a outro inseto e ao criadouro que 

visita para por seus ovos. O inseto transporta a 

substância a outros insetos ou diretamente a água na 

qual inseto põem seus ovos e desta forma inibe a 

produção de novos insetos. 

São reivindicados a armadilha para insetos e o uso 

da armadilha para insetos como facilitador da 

contaminação de insetos com substâncias ativas e 

patógenas para controle populacional dos mesmos. 
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