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RESUMO 

 

A pulseira eletrônica baseia-se em um circuito bastante simples e eficaz, tendo como diferencial a não utilização de 

produtos químicos. A pulseira emite uma frequência sonora inaudível ao ouvido humano, mas capaz de ser captada por que 

espanta algumas espécies de mosquitos (pernilongos, muriçocas, etc.). 

 

Palavras Chaves: Pulseira, eletrônica e espanta. 

 

 

**Abstract:  

 

 The electronic bracelet is based on a very simple and effective circuit, having as a differential the non-use of chemicals. 

The bracelet emits a sound frequency inaudible to the human ear, but capable of being captured because it scares some species of 

mosquitoes (mosquitoes, muriçocas, etc.). 

 

**Keywords: Bracelet, electronics and scarf. 
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OBJETIVOS GERAIS:  

Diminuir os casos de dengue e outras doenças causadas pelos mosquitos Aedes aegypti e pernilongos de uma forma que não 

prejudique a saúde do ser humano. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Produzir uma pulseira prática, capaz de ser utilizada no dia-a-dia por qualquer indivíduo, garantindo a ele a tranquilidade de não 

ser picado por um mosquito ou pernilongo que venha a causar danos a sua saúde. 

 

JUSTIFICATIVA: 

Por se tratar de uma região de clima bem quente, e sabendo que a incidência de mosquitos e pernilongos é grande, foi pensada a 

ideia de uma pulseira que emitisse ondas sonoras capazes de espantar tais insetos, diminuindo também o uso contínuo de 

repelentes industrializados. Esta pulseira, ajudaria a diminuir a reprodução destes e, consequentemente, os casos de dengue, zika 

vírus, chikugunya e outras doenças provenientes de outros insetos além dos citados acima. 

CAPÍTULO 1 – 1º PROTÓTIPO 

Este projeto tem o objetivo de diminuir os casos de dengue no Brasil, pois esta pulseira vai transmitir um som que irá espantar os 

mosquitos, com o principal foco de pernilongos e Aedes Aegypti. Foi pesquisado através de vários sites de animais, que mostram 

um determinado número que corresponde a uma certa frequência sonora que pode ou não ser inaudível para o ser humano, e se 

não for será escutado apenas um pequeno som que pode não fazer sentido para o indivíduo, mas, para o animal representado, sim. 

Circuito eletrônico do protótipo  

Este seria o circuito, mas a melhor ideia foi de usar um “Nano Arduino,” pois seria mais prático e eficiente, pelo motivo de 

podermos saber qual seria a frequência sonora que estaria sendo utilizada. 

CAPÍTULO 2 - CIRCUITO ATUALIZADO 

Em vários sites tinham vários tipos de frequências, como por exemplo: 

17.000Hz a 18.000Hz; 31Hz ao 17.600Hz; Entre outros. 

Circuito do protótipo (desenho a mão livre) 

 

Este seria o circuito a ser utilizado para a pulseira, idêntico ao da outra imagem acima, mas o arduíno seria mais prático de ser 

utilizado para emitir a frequência sonora.  
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O único problema seria que, dependendo dos móveis e paredes, aconteceria a seguinte coisa: 

 

Como está na imagem, os móveis e paredes bloqueiam o som, dependendo da posição que estará o arduíno. Esta seria a parte ruim 

da pulseira, mas como ela estará ligada ao seu braço, por onde o indivíduo andar ela espantará, como se gerasse um campo que 

não deixaria os mosquitos chegarem perto. 

CAPÍTULO 3 - NANO-ARDUÍNO 

O circuito com o arduíno ficaria dessa forma, e nele estaria ligado um LED que estaria aceso quando o aparelho estivesse a 

funcionar, assim o indivíduo saberia se estaria espantando os mosquitos ou não. 

Se fosse colocado um carregador na pulseira seria melhor, mas ela 

ficaria muito grande, e o objetivo seria que ela parecesse com um 

relógio, então foram utilizadas baterias como a de um relógio. 

Uma das diferenças que esta pulseira teria, é que ela não iria 

utilizar nenhum tipo de agrotóxico, seria um repelente eletrônico. 

 

Criação do circuito e layout PCB - Plataforma Fritzing 

 

Este é o dispositivo que irá transmitir o som, é a mesma coisa do anel localizado na primeira figura, mas quanto mais fechado o 

aparelho estiver, maior será a área de alcance do som. 

Os ultrassons podem ser percebidos por diversos tipos de animais, como por exemplo roedores, cachorros, gatos, algumas aves ou 

até mesmo mosquitos e insetos.            

CAPÍTULO 4 – OS ULTRASSONS EM GRANDE INTENSIDADE  

O fato importante, que interessa nesse projeto é que ultrassons em grandes intensidades podem perturbar os mesmos, afastando-os 

do local onde ocorre sua emissão. 

Dependendo da espécie o som vai ser alterado, como por exemplo: 

 

O animal da espécie irá transmitir o som em “Hz” que dessa forma ele se comunicará com os outros bichos de sua espécie. 
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Dependendo do animal e do comportamento dado desde filhote, pode, ou não, conseguir fazer com que ele obedeça a ordens do 

indivíduo. Muitos animais não obedecem a algumas regras, pois às vezes o ser pode não conseguir referenciar o ato como errado 

ou certo. É o caso de animais mais independentes, como os leões por exemplo, que por instinto são poderosos e donos de seu 

território. 

CAPÍTULO 5 - HERTZ 

Os peixes têm uma diferença em relação aos mosquitos, pois eles vivem em dois lugares totalmente diferentes, animais aquáticos 

se comunicam a partir das ondulações da água, mas animais terrestres ou aéreos, o som só será transmitido se tratar-se de um lugar 

aberto para não acontecer de algum objeto, ser, ou qualquer outra coisa, bloqueie a transmissão do som. 

ALGUMAS FREQUÊNCIAS PARA MOSQUITOS E INSETOS (Hz) 

Mariposas 1.000Hz até 240.000Hz 

Mosquitos 17.000Hz até 18.000Hz 

Gafanhotos 100Hz até 50.000Hz 
 

Algumas frequências se misturam com outras, pois dependendo do tipo e da espécie do animal, pode ser a mesma do outro. 

Estudos de mosquitos do gênero Culex, revelam uma estrutura sensorial antenal. Uma curiosidade dessa espécie é que os machos 

são dotados de uma sensibilidade auditiva superior à das fêmeas, pois esses animais foram encontrados no escuro utilizando o som 

das asas como guia, e daí surgiu o hábito noturno deste ser. 

Segundo Cabrini & Andrade (2006), as antenas de ambos os sexos dos mosquitos são constituídas por três segmentos, o escapo, o 

pedicelo e uma estrutura alongada denominada flagelo. O escapo é um segmento em forma de anel; o pedicelo é um segmento 

globular onde está a estrutura antenal do mosquito; e o flagelo é subdividido em 13 flagelômeros. Nas antenas dos mosquitos 

estão órgãos sensitivos, também denominados cordotonais. 

Todos os órgãos cordotonais são mecanotransdutores, alguns têm função proprioceptora e outros são receptores de vibração. Os 

órgãos de audição de machos de mosquitos são órgãos cordotonais, formados por sensilas, e são sensíveis a ondas sonoras. Esses 

órgãos de audição convertem a energia das ondas sonoras em sinais elétricos. Nas sensilas, parte desta energia elétrica é 

convertida em energia mecânica o qual é transmitida para os neurônios. A energia mecânica causa uma deformação mecânica na 

membrana dendrítica, produzindo potenciais receptores. 

Uma característica importante no comportamento dos mosquitos é o fato de que os machos de algumas espécies se agrupam 

durante o vôo em determinados locais, formando enxames. Relatos desse comportamento em Cx. pipiens foram feitos já no século 

XVIII. Assim, têm sido levantadas hipóteses de que o comportamento de enxamear dos machos está relacionado ao acasalamento, 

ou seja, a pulseira irá diminuir a reprodução dos mosquitos na casa do indivíduo. 

A comunicação dos mosquitos é a partir dos movimentos das asas, e eles escutam a partir das antenas. 

A utilização de som no intuito de manipular o comportamento de mosquitos data do início do século XX, sendo que alguns 

pesquisadores têm constatado que é possível atrair mosquitos por meio de determinadas frequências sonoras. A partir dessa 

descoberta, armadilhas para captura de mosquitos têm sido desenvolvidas com o objetivo de controlar populações de machos e 

consequentemente reduzir o número de fêmeas fecundadas. No entanto, o uso dessas armadilhas em grande escala como uma 

ferramenta para controle de culicídeos, é discutível, e essa pulseira é para aquelas pessoas que não querem comprar matadouros ou 

pagar por uma dedetização. 

Alguns tipos de mosquitos que serão atingidos que transmitem muitas doenças mortais são: 
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Ouvir o zumbido de um pernilongo pode ser sinal de que logo mais nosso sangue vai ser sugado e, se tivermos muito azar, que 

seremos infectados pelo parasita da malária ou pelos vírus da febre amarela e da dengue. Não é sem razão que o zumbido de 

pernilongos costuma despertar nos humanos uma fúria assassina só saciada quando os vemos esmagados. 

            Cientistas que têm dedicado a vida a estudar o zumbido dos pernilongos descobriram que casais de pernilongos organizam 

seus encontros amorosos utilizando o zumbido que tanto nos irrita. 

O Aedes aegypti, responsável pela epidemia de dengue, produz seus zumbidos vibrando as asas durante o voo. Há anos se 

descobriu que os machos emitem um zumbido de seiscentos hertz (frequência de seiscentas vibrações por segundo), um som mais 

agudo que o emitido pelas fêmeas, que “cantam” a quatrocentos hertz. Sabe-se ainda que, nesses mosquitos, o órgão capaz de 

captar o som é também capaz de diferenciar os zumbidos dos machos e das fêmeas; e ainda havia a suspeita de que os mosquitos 

“conversavam” utilizando seus respectivos zumbidos como “linguagem”. A novidade é que agora isso tudo foi demonstrado em 

uma série de experimentos muito elegantes. 

           Para a realização do experimento, os pesquisadores capturaram os mosquitos vivos e colaram seus abdomens a pequenos 

alfinetes, de modo que eles ainda pudessem bater as asas e pensar que estivessem voando, quando na verdade estavam presos pelo 

alfinete. Também foram utilizados um microfone, um osciloscópio (equipamento que mede a frequência do som emitido), um 

gravador e um alto-falante capaz de reproduzir o zumbido em diferentes frequências. 

Primeiro, ao aproximarem os mosquitos do microfone, os cientistas confirmaram que os machos cantam a seiscentos hertz e as 

fêmeas, a quatrocentos hertz. Depois, mantendo o macho próximo ao microfone, eles traziam as fêmeas para perto dele, como se 

ambos tivessem se encontrado por acaso em um de seus voos. O que se observou é que, quando a distância entre o macho e a 

fêmea era menor que dois centímetros, imediatamente a frequência do zumbido emitido por eles se alterava e os pernilongos 

passavam a cantar, em uníssono, a 1200 hertz (bem mais agudo). Se essa distância, porém, era aumentada, em poucos segundos 

eles voltavam a emitir seu zumbido original. O interessante é que essa sincronia em uma frequência mais alta só ocorre em 

interações de pernilongos do sexo oposto, e dessa forma os mosquitos não conseguiram se reproduzir, pois a pulseira estará 

atrapalhando. 

Quando o encontro se dá entre dois machos ou duas fêmeas, nenhum deles modifica seu canto. A fim de confirmar a identificação 

do sexo oposto se dava pelo som, os cientistas usaram alto-falantes para simular um pernilongo macho ou fêmea. Se o alto-falante 

que zumbia a seiscentos hertz era levado para próximo de uma fêmea que estava zumbindo a quatrocentos hertz, ela 

imediatamente mudava seu canto para 1200 hertz. Esse resultado só confirmou que no escuro a identificação do sexo oposto se dá 

tão só através do som emitido. 

Sabe-se que a falta de investimento em educação, saúde e saneamento do governo, pode 

trazer resultados negativos à população, como as doenças consideradas de terceiro 

mundo, que estão se multiplicando, como a Leishmaniose, a dengue, a febre amarela, 

a febre chikungunya etc., que são transmitidas por mosquitos como o Aedes aegypti entre 

outros. 

Os repelentes sonoros são os menos danosos a saúde humana, mas muitos especialistas afirmam que os sons repelentes para 

mosquitos não funcionam, nunca foi bem testado, mas pelo menos como didática é bem interessante a montagem de um repelente 

de mosquito eletrônico. A vantagem destes repelentes é que são inofensivos para os humanos, animais de estimação e não 

prejudica o meio ambiente. 

Algumas considerações devem ser feitas sobre os repelentes de insetos eletrônicos. O tamanho do ambiente, por exemplo, pode 

prejudicar a eficácia dos mesmos, pois ele trabalha repelindo através do som. 
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O ajuste tem que ser fino para que apenas o mosquito seja repelido, alguns usuários usam dois circuitos osciladores, cada um em 

uma frequência diferente, porém próximas. Esta ação garante maior efetividade contra o mosquito. Caso a frequência seja errada, 

pode danificar os ouvidos do ser humano,  

Zika vírus: um país inteiro em estado de alerta! Cientistas e médicos ainda não sabem o tamanho exato do perigo, mas já sabem o 

que você deve fazer pra se proteger do mosquito que transmite a doença. Usar o repelente é fundamental, mas qual? Os 

infectologistas Caio Rosenthal e Arthur Timmerman e o ginecologista e obstetra Heron Werner Jr. tiraram as principais dúvidas. 

Alguns hábitos do mosquito Aedes Aegypti são: 

- Aparece mais no período da manhã e do meio para o fim da tarde. 

- Prefere ambientes quentes. 

- Tem hábitos rasteiros, não ultrapassa 1,5 m de altura. 

- Gosta de ficar escondido em cortinas, embaixo do sofá, armários e camas. 

- Quando pica a nossa pele, normalmente não dói como a picada do pernilongo Culex, por exemplo. Isso porque o Aedes tem uma 

espécie de anestésico na saliva, que faz a gente não sentir a picada. Sentimos mais o mosquito pousar do que a picada. 

- Aquele mosquito que voa alto, que pica a gente à noite, que fica zunindo no ouvido, normalmente não é o Aedes. 

Em um laboratório no interior de São Paulo, cientistas e especialistas testam novos tipos de produtos para espantar os mosquitos, 

mas a pulseira eletrônica não utiliza nenhum tipo de produto químico que prejudique na saúde de um ser humano ou de algum 

animal doméstico. 

1º PROTÓTIPO - (Impressão em 3D - XYZ Da Vinci 1.0 PRO); 

2º PROTÓTIPO – Modelagem 3D - Plataforma google sketchup 8 pro e XYZware Pro (forma e modelo do protótipo); 

3º PROTÓTIPO - (Impressão em 3D - XYZ Da Vinci 1.0 PRO); 

1º                 2º  

3º    
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