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A dengue é um dos principais problemas de saúde pública da atualidade brasileira. É uma doença

febril aguda causada por um vírus de evolução benigna na maioria dos casos. Seu principal vetor é o

mosquito Aedes aegypti, que se desenvolve em áreas tropicais e subtropicais. O vírus causador da

doença possui quatro sorotipos: DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4. Quando infectada, a pessoa fica

imunizada de forma definitiva contra o tipo de vírus que contraiu e temporariamente contra os outros

três. Existem duas formas de dengue: a clássica e a hemorrágica. A primeira geralmente apresenta

como sintomas febre, dor de cabeça, dor no corpo, nas articulações e por trás dos olhos, podendo afetar

crianças e adultos, mas raramente mata. A dengue hemorrágica é a forma mais severa da doença, pois,

além dos sintomas, pode levar a óbito. O grande problema para combater o mosquito Aedes aegypti é

que sua reprodução ocorre em qualquer recipiente utilizado para armazenar água, tanto em áreas

sombrias como ensolaradas. A prevenção e as medidas de combate exigem a participação e a

mobilização de toda a comunidade, com a adoção de medidas simples, como evitar o acúmulo de água

limpa nas casas, visando à interrupção do ciclo de transmissão e contaminação.

O município de Paranaguá, o maior do litoral do Paraná, entrou pela primeira vez na lista de cidades

com epidemia de dengue em 2016. É a primeira vez que uma cidade da região leste do estado do

Paraná passa por essa situação.

Diante dessa problemática, os alunos do Colégio Diocesano Leão XIII sentiu a necessidade de realizar

um levantamento referente a formação de criadouros de larvas de mosquito no bairro onde está situado

o colégio, realizando o levantamento dos principais problemas que causam a formação desses habitats.



O lixo descartado de maneira inadequada é o principal 

problema na geração de habitats das larvas do mosquito da 

dengue?

A população parnanguara (com raras exceções) ainda descarta seu lixo de maneira

inadequada, causando prejuízo não só a si, mas aos demais que aqui convivem. Por isso, o

descarte inadequado do lixo deve ser o principal problema para formação de novos

criadouros da larva do mosquito da dengue.



Para a realização da pesquisa os alunos utilizaram o kit fornecido pelo Programa The Globe,

contendo pipeta e recipiente para a coleta, pipeta para extração da larva, microscópio para celular,

e dispositivo móvel com o aplicativo Globe Observer para inserção dos dados obtidos.

Durante as aulas de Laboratório de Ciências, alunos do 6º ao 8º anos receberam orientações

referente ao programa, os materiais que iriam utilizar e como executar durante os procedimentos.

Cada turma tem, em média, 15 alunos, que saíam a cada 15 dias para verificação e identificação de

novos criadouros. A cada nova descoberta, os dados eram inseridos no aplicativo e, se encontrasse

alguma larva, a amostragem era levada para a escola para realizar a identificação.

As saídas de campo foram realizadas no entorno do colégio, no Bairro Jardim Alvorada. A instituição

está localizada em um bairro nobre de Paranaguá, porém a duas quadras da rodovia BR 277, que faz

ligação do litoral e a capital.

As coletas foram realizadas durante os meses de março, abril e maio de 2018.



Foram identificados 45 criadouros durante a pesquisa. Os dados coletados estão inseridos nos

gráficos a seguir.
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Foram identificados 36 criadouros artificiais durante a pesquisa, classificados em 3 categorias.



0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Presença de larvas Ausência de larvas

Ocorrência de larvas nos criadouros



Os dados obtidos foram inseridos em 3 gráficos: Tipos de criadouros (natural ou artificial), Tipos

de criadouros artificiais (lixo descartado, obras públicas ou outros) e Ocorrência de larvas no

criadouros identificados.

Podemos verificar que não foram encontradas muitas larvas, apesar de identificar uma

quantidade razoável de criadouros e, que o lixo descartado pela população do Bairro Jardim

Alvorada não é o principal problema para a criação de novos criadouros. Foram encontrados lixos

acondicionados inadequadamente, mas obras públicas mal construídas são os principais

problemas de acúmulo de água nesse bairro.



Os resultados rejeitam de forma parcial a hipótese inicial, já que encontramos lixo descartado nas

ruas, mas não foi o principal problema evidenciado nesse bairro.

As obras públicas construídas nesse bairro, causam um transtorno para essa comunidade, pois

acumulam água da chuva o que pode acarretar no desenvolvimento das larvas de mosquito da

dengue.



O lixo descartado de maneira inadequada é o principal problema na geração de habitats das

larvas do mosquito da dengue?

Durante os três meses de desenvolvimento do projeto, observou-se que no Bairro Jardim

Alvorada em Paranaguá/PR, onde está situado o Colégio Diocesano Leão XIII, o principal

problema na geração de novos criadouros se dá por obras públicas mal construídas do que o lixo

descartado pela comunidade.

Em alguns pontos específicos encontramos o descarte inadequado de lixo, mas em linhas gerais,

essa não é a principal causa de criação de novos habitats para as larvas.

Levando em consideração de que a pesquisa foi realizada em um período com pouca chuva,

acredita-se que em outras épocas será um agravante para a comunidade esse acúmulo de água

nessas obras ineficientes.

Os resultados serão levados ao Setor de Obras Públicas da Prefeitura de Paranaguá para que

medidas sejam providenciadas o mais breve possível.

Diante dessa problemática segue-se com os seguintes questionamentos:

1- O que o Colégio Diocesano Leão XIII, como instituição de ensino, pode fazer para amenizar a

situação em que se encontra atualmente o Bairro Jardim Alvorada?

2 – Como conscientizar a população sobre a problemática do descarte inadequado do lixo, que

ainda se vê pelas ruas do Bairro Jardim Alvorada?



Com o prêmio em dinheiro, o Colégio Diocesano Leão XIII irá investir em mais Kits de coleta com

pitetas, recipiente e microscópios de celular, para aumentar a área de investigação de novos

criadouros de larvas de mosquitos, ampliando as pesquisas para outros bairros.


