
  

“Mosquito Aedes aegypti, aqui não.”
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INTRODUÇÃOINTRODUÇÃO
HISTÓRICOHISTÓRICO

Os dados coletados pelo aplicativo Globe Observer são compartilhados pela sociedade, Os dados coletados pelo aplicativo Globe Observer são compartilhados pela sociedade, 
poder público, cientistas, entre outros.poder público, cientistas, entre outros.

De suma importância, pois devemos eliminar, as larvas, os mosquitos e seus possíveis De suma importância, pois devemos eliminar, as larvas, os mosquitos e seus possíveis 
criadouros, trata-se de um exercício diário de Saúde Pública.criadouros, trata-se de um exercício diário de Saúde Pública.

Todos unidos, somos capazes de combater e erradicar a doença?Todos unidos, somos capazes de combater e erradicar a doença?

OBJETIVOS OBJETIVOS 

* Participar ativamente e efetivamente do Projeto Globe/Nasa* Participar ativamente e efetivamente do Projeto Globe/Nasa

* Proporcionar aos professores, alunos, funcionários da escola e toda a sociedade um * Proporcionar aos professores, alunos, funcionários da escola e toda a sociedade um 
maior conhecimento sobre o projeto.maior conhecimento sobre o projeto.

* Eliminar possíveis locais de criadouros do mosquito no ambiente escolar e em seu * Eliminar possíveis locais de criadouros do mosquito no ambiente escolar e em seu 
entornoentorno

* Capacitar futuros pesquisadores/cientistas.* Capacitar futuros pesquisadores/cientistas.

Escola Estadual Faria Sobrinho



  

Imagem aérea da Escola Estadual 
Faria Sobrinho

Armadilhas

Escola Estadual 
Faria Sobrinho

A Escola está localizada 
no Bairro Centro Histórico, 
área tombada pelo 
IPHAN.

Todos unidos, somos capazes de combater e erradicar a 
doença?

Larva localizada Qtd 1



  

Materiais e Métodos de Pesquisa

Etapas:

1- Criação de armadilhas para a captura do mosquito, escolha de possíveis 
locais onde o mosquito poderia se reproduzir.

2- Elaboração dos desenhos/imagens que servem de material educativo de 
apoio para o combate diário.

3- Monitoramento das armadilhas, utilizando o aplicativo Globe Observer.

4- Localização, mapeamento e eliminação de criadouros criados pelo ser 
humano.

5- Bônus - Utilização da Hashtag e recursos nas redes sociais, 
@GONASA  e #GONASA, para a publicação das atividades realizadas na 
escola e em seu entorno.

6- Bônus - Criação de um vídeo, mostrando como se utiliza o aplicativo e 
sua importância.



  

Resumo de dados - Imagens de atividades 
realizadas na escola e em seu entorno 



  

Resumo de dados - Imagens de atividades 
realizadas na escola e em seu entorno 



  

Resumo de dados - Imagens de atividades 
realizadas na escola e em seu entorno 

Larva localizada - Qtd1

Larva localizada - Qtd1



  

     DISCUSSÃO DE RESULTADOS

Fica claro a importância do papel da 
sociedade no combate ao mosquito 
Aedes aegypti.
Não devemos esperar apenas o 
Poder Público cumprir o seu papel.
Somos verdadeiros soldados e 
soldadas no combate diário.

        ANÁLISE DA HIPÓTESE

A Escola Estadual Faria Sobrinho 
faz a sua parte, os alunos 
entenderam que também devem 
fazer a sua parte,, também dever do 
Poder Público
Em constante análise desde o 
começo da pesquisa, a certeza que 
o papel da sociedade é fundamental 
e eficaz.
A população deve continuar a fazer 
a sua parte, pois o número de caso 
da doença diminuiu.
 

     Foi encontrada:

1 larva de Anopheles
0 larva de Aedes aegypti
0 larva de Culex

Discussão de Resultados e Análise da Hipótese

1- Qual a porcentagem de 
alunos que contraíram a 
doença?

2- Qual a porcentagem de 
alunos que tomaram a vacina?
 



  

Conclusão

Como conclusão da pesquisa, podemos afirmar 
que a sociedade está fazendo a sua parte 
embora podemos encontrar inúmeros criadouros 
por toda a cidade. A diminuição dos casos na 
cidade, prova que o trabalho é diário e 
constante.
Infelizmente os vários casos de morte na cidade 
de Paranaguá, marcaram e nos alertaram que o 
perigo pode estar mais perto do que nós 
pensamos.

Agradecimento aos patrocinadores do projeto 
GO Mosquito: GLOBE, IGES e USAID.

  

Sugestão da Premiação: Caso a Escola 
Estadual Faria Sobrinho consiga a 
premiação, materiais de pesquisa serão a 
prioridade, bem como o contínuo trabalho 
com novas tecnologias, caso não, 
também continuaremos. 

Obrigado e saúde

“Mosquito Aedes aegypti, aqui 
não.”
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