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1. RESUMO  

A dengue é uma das mais importantes arboviroses que atingem o homem e constitui 

um sério problema de saúde nas áreas tropicais, cujas condições climáticas são 

favoráveis à ocorrência de focos do Aedes aegypti (Linnaeus, 1762) (Diptera: 

Culicidae). No presente trabalho procurou-se caracterizar os níveis mensais de 

infestação do vetor da dengue e os níveis de influência dos fatores abióticos no 

campus da Universidade Federal do Espírito Santo, no município de São Mateus, 

através da utilização de 20 armadilhas de oviposição associadas a infusão de capim 

colonião (Panicum maximum), distribuídas e instaladas no campus Universitário no 

período de 1 ano. O trabalho demonstrou um Índice de Positividade de Ovitrampa 

(IPO) para A. aegypti de 13,41% e foi observado que as armadilhas próximas a 

locais com grande concentração de pessoas tiveram os maiores índices da presença 

de insetos. 

2. INTRODUÇÃO  

O Aedes aegypti (Linnaeus, 1762) (Diptera: Culicidae) é o principal vetor de 

arboviroses – viroses transmitidas por artrópodes – sendo a dengue e a febre 

amarela urbana as arboviroses mais importantes que afetam a saúde humana 

(HONÓRIO et al., 2001; COSTA et al., 2008; MIYAZAKI et al., 2009; COSTA et al., 

2010). Macho e fêmea se alimentam de néctar e sucos vegetais a base de açúcares, 

porém as fêmeas necessitam de sangue para maturação dos ovos, e é neste 

momento que o mosquito se torna um vetor em potencial (CESAR et al., 

2007).Tendo por base sua necessidade por consumo de sangue para proliferação, 

seu comportamento reconhecidamente antropofílico, e sua localização cosmopolita 

(TAUIL, 2002; FANTINATTI et al., 2007; ROQUE, 2007), constata-se um potencial 

único na transmissão de arboviroses, um problema de saúde pública de ordem 

mundial, afetando especialmente regiões tropicais e subtropicais do globo, onde as 

condições ambientais favorecem, de forma especial, o desenvolvimento e a 

proliferação do vetor (MIYAZAKI et al., 2009).  

Atualmente a principal forma de contenção das arboviroes é o controle das 

populações de A. aegypti. Estudos demonstram que o vetor possui a capacidade de 

se adaptar a diferentes contextos biológicos, por intermédio de modificações 

genéticas, justificando seu perfil cosmopolita (TAUIL, 2002; COSTA et al., 2010). Por 



isso, existe a necessidade de se conhecer não só os aspectos ecológicos comuns 

do vetor, mas também os diversos comportamentos encontrados nos diferentes 

contextos biológicos oriundos de sua adaptação, para que assim o controle 

epidemiológico seja eficaz. 

Sabe-se que os criadouros preferenciais para o A. aegypti são os recipientes 

artificiais como latas, vidros, vasos, caixas d’água e pneus (HONÓRIO et al., 2001). 

Tais recipientes, facilmente encontrados em domicílio e peridomicílio, quando 

expostos ao ambiente e as chuvas, acumulam água e matéria orgânica, 

transformando-se em um local ideal para o desenvolvimento de sua prole.   

3. OBJETIVOS 

O presente estudo teve como objetivo investigar aspectos da dinâmica populacional 

de A. aegypti no campus da Universidade Federal do Espírito Santo, no município de 

São Mateus, Espírito Santo.  

4. METODOLOGIA 

O estudo teve duração de 1 ano (junho de 2013 a junho de 2014). A ovitrampa 

(armadilha de captura de ovos) (FAY & ELIASON, 1966) foi a armadilha escolhida 

para o presente estudo sendo constituída a partir de um recipiente de cor preto fosco 

com um orifício lateral para vazão de líquido excedente. Além disso, uma palheta 

removível com dimensões padronizadas e devidamente identificada foi instalada 

lateralmente à parede interna de cada recipiente, servindo como substrato para 

oviposição (Figura 1). Cada ovitrampa foi instalada a uma altura de 80 cm do chão 

(BARBOSA et al., 2010) e para potencializar seu efeito atrativo e melhorar o índice 

de captura foi adicionada em seu interior uma mistura de água e infusão de 

gramíneas, sendo a gramínea escolhida para este estudo o capim colonião 

(Panicum maximum) (GOMES et al., 2006; ROQUE, 2007). 

 

 

 

 



 

Figura 1. Características da Ovitrampa.  

 

 

 

 

A construção do campus da Universidade Federal do Espírito Santo em São Mateus, 

local deste estudo, teve início no ano de 2005 e, até o momento, ainda há locais 

com obras em andamento.  O campus encontra-se na periferia da cidade, no bairro 

Litorâneo, às margens da BR 101 Norte, no Km 60 e faz divisa ao leste e sul com os 

remanescentes de mata atlântica da região.  

Foram selecionados 20 locais dentro do campus que poderiam oferecer condições 

para o desenvolvimento de A. aegypti (Figura 2). Para manutenção da eficácia foi 

feita uma ciclagem para renovação das armadilhas, em um ciclo semanal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 2. Planta baixa do CEUNES-UFES com a demarcação dos 20 locais 

selecionados para instalação das armadilhas.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Em campo foi realizada a checagem das armadilhas, limpeza, e troca das palhetas. 

No laboratório, as palhetas foram postas para secar na posição vertical por 24 horas, 

para posterior análise. Depois de secas, foram submetidas a análise, com o auxílio 

de uma lupa (Bel Photonics®), no intuito de identificar e contar possíveis ovos ou 

cascas de ovos de inseto aderidos em sua superfície.  

Para identificação da espécie, as palhetas que apresentaram positividade para ovos 

foram depositadas em recipientes contendo água, no intuito de estimular a eclosão 

das larvas. Após a eclosão, as larvas foram alimentadas com ração para peixe 

(alacon BASIC®)(GAMA et al., 2005; ROQUE et al., 2008), até que alcançassem o 

estágio L4, e, em seguida, foram recolhidas e colocadas em tubos de ensaio 

contendo álcool 80% para identificação da espécie. 



A identificação da espécie seguiu a chave proposta por Consoli et al. (1994) para a 

família Culicidae. Caso a espécime larval encontrada não pertencesse à família 

Culicidae uma nova chave (GUIMARÃES et al., 2006) seria utilizada.  

6. RESULTADOS 

Os resultados obtidos indicaram grande eficiência e sensibilidade das ovitrampas. 

No período de estudo, representado por 1 ano, obtiveram-se 117 armadilhas 

positivas para ovos de A. aegypti (Tabela 1). Calculando-se o Índice de Positividade 

de Ovitrampa (IPO) mensal (GOMES, 1998; MIYAZAKI, 2009; BARBOSA et al., 

2010), constatou-se um baixo número de armadilhas positivas em abril de 2014 e o 

maior índice em dezembro de 2013 (Gráfico 1).  

Tabela 1. Número de armadilhas positivas, por mês, no campus da Universidade 

Federal do Espírito Santo, no município de São Mateus, 2013-14. 

Ano Mês Armadilhas positivas 

2
0

1
3
 

Junho 4 

Julho 3 

Agosto 8 

Setembro 13 

Outubro 14 

Novembro 21 

Dezembro 23 

2
0

1
4
 

Janeiro 14 

Fevereiro 5 

Março 5 

Abril 1 

Maio 3 

Junho 3 

Total 117 

 

O número total de ovos de A. aegypti recolhidos foi de 7.362, sendo que 944 

(12,82%) foram cascas de ovos, ou seja, as larvas eclodiram antes da coleta das 

palhetas, e 6.418 (87,18%) correspondiam aos ovos intactos. Nos meses de 



novembro, dezembro e janeiro foram obtidas 700 cascas (74,15%) e nos outros 

meses 244 cascas (34,85%).  

Os maiores índices de ovos por local foram na armadilha de número 4 

(Departamento de Ciências Naturais), 8 (Restaurante Universitário), 12 (Prédio de 

aulas dos cursos de Engenharia) e 17 (Biblioteca) com 1.132, 1.023, 798 e 734 

respectivamente. Estas quatro armadilhas corresponderam a 50,08% do total de 

ovos encontrados nas 20 ovitrampas. Já os menores índices de ovos por local foram 

na armadilha de número 18 (Estacionamento do Departamento de Ciências da 

Saúde/Departamento de Ciências Agrárias e Biológicas) 20 (Mata), 19 (Anatômico) 

10 (Departamento DCEL), com 85, 26, 25 e 4, respectivamente. Estas quatro 

armadilhas corresponderam a 1,9% do total de ovos encontrados nas 20 ovitrampas.  

Constatou-se, também, que a armadilha de número 18, no período de dezembro, 

capturou ovos relativos à espécie A. albopictus. 

 

 

Gráfico 1. Variação do IPO, ao longo dos meses, no campus da Universidade 

Federal do Espírito Santo, no município de São Mateus, 2013-14. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A construção do campus da Universidade Federal do Espírito Santo, no município de 

São Mateus, e a alteração na paisagem da região, decorrente de processos de 

desmatamento de grande parte da mata ali existente, estimulam a domicialização de 
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insetos hematófagos, como o A. aegypti, haja vista que o ambiente desmatado 

facilita o vôo, dando aos insetos a oportunidade de alcançar locais onde antes o 

acesso era restrito. Além disso, a presença de pessoas e animais transitando na 

universidade, associado ao aumento de criadouros artificiais no local, decorrente do 

processo de urbanização do campus, garantem a alimentação necessária para a 

oviposição e multiplicação de insetos vetores, como relatado por Santos-Netos et al. 

(2008). Baseando-se no número de indivíduos que transitam em locais onde se 

encontraram uma maior quantidade de ovos, diariamente, é possível supor o grau de 

exposição aos insetos adultos (FORATTINI et al. 1990) e assim, aumentar as 

chance de transmissão da dengue.    

Nesses termos, os resultados obtidos no presente estudo demonstraram importantes 

sinais da oscilação da densidade e dinâmica populacional do A. aegypti, na atividade 

reprodutiva e sobrevivência. Sabendo-se que a cadeia epidemiológica da dengue 

depende do vetor, percebeu-se claramente que a transmissão da doença possui um 

perfil de oscilação sazonal, sendo classicamente associada a regiões de clima 

temperado ou a estação de verão conforme observado por Roque (2008) e Costa et 

al. (2010).  

Embora o A. aegypti seja o principal transmissor do vírus no Brasil, o A. albopictus 

também se comporta como um vetor secundário, pois já foram encontrados 

mosquitos dessa espécie infectados (FANTINATTI et al., 2007; SANTOS, 2008). 

Assim, o encontro de larvas de A. albopictus, eclodidas de 4 ovos presentes na 

armadilha do Estacionamento do Departamento de Ciências da 

Saúde/Departamento de Ciências Agrárias e Biológicas (n° 18), nos coloca em alerta 

para o risco de transmissão da doença. O número muito menor de ovos de A. 

albopictus encontrados no presente estudo sugere que exista uma relação ecológica 

de predominância do A. aegypti sobre o A. albopictus, como observado por Serpa et 

al. (2006) em estudo realizado na cidade de Potim (SP). 

Por fim, é importante ressaltar que para o controle do crescimento do A.aegypti e A. 

albopictus é preciso que haja a conscientização da comunidade universitária sobre a 

deposição e coleta adequada do lixo e recipientes capazes de formar criadouros 

artificiais, evitando-se, assim, o aumento da população de insetos vetores 

potencialmente capazes de transmitir sérias doenças ao homem.  
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