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CRIADOUROS LIVRES 

QUAL É O  DEPOSITO PREFERIDO 
DA FÊMEA DE MOSQUITO ?



2. Introdução Histórico sobre a pesquisa: 

O Aedes aegypti é um mosquito pequeno, menor que o pernilongo ( mosquito do gênero Culex), tem o po coberto de listras e
asas transparentes. O macho é vegetariano e a fêmea precisa de sangue para alimentar seus ovos.

Mosquito urbano e oportunista mora, voa e pica sempre numa área de no máximo 200 metros ao seu redor. Ele adora lugares
quentes, escuros e com muita água... Por isso está muito adaptado às regiões tropicais como o Rio de Janeiro.

A presença de Aedes aegypti em áreas urbanas representa um risco potencial de doenças à população, porque sabemos que o
Aedes aegypti é o mosquito transmissor da dengue, febre amarela urbana, chikungunya e Zika vírus.
Pesquisas realizadas indicam que os grandes reservatórios, como caixas d’água, galões e tonéis (muito utilizados para

armazenagem de água para uso doméstico), caixas de tamanho variadas, lixo acumulado e pneus escuros, são os criadouros que
mais produzem os mosquitos Aedes aegypti e, portanto, os mais perigosos.

No ano passado fizemos um estudo investigativo da preferência dos criadouros do mosquito Aedes aegypti nos arredores da
Escola Municipal de Minas Gerais, Urca, cidade do Rio de Janeiro, no Brasil.

As amostras para o estudo foram obtidas coletando larvas de mosquitos de diferentes criadouros artificiais (tanques de água,
tanques, lixo, pneus, etc.) e armadilhas, feita com garrafas PET transparentes de 2 litros, colocadas em quatro locais escolares e duas
em áreas do entorno da escola no período de seis meses (junho a novembro/2017).

Os resultados mostraram que depósitos artificiais como criadouros livres têm maior positividade para o Aedes aegypti. Produtos
de descarte, caracterizados por depósitos artificiais, foram preferidos para esta espécie de mosquito.

Na pesquisa atual investigamos se ao colocarmos as armadilhas junto aos criadouros artificiais, as fêmeas ainda darão preferência
aos criadouros artificiais livres. FACILIDADE OU LIBERDADE? EIS A QUESTÃO!



2. Introdução
Objetivos: 

• Construir um ‘paralelo’ entre criadouros livres, armadilhas e fêmeas de
mosquitos, principalmente, de Aedes aegypti.

• A partir da percepção do perigo desta proliferação desenfreada, elaborar
maneiras de ‘agir localmente pensando globalmente’, implementando junto
à comunidade escolar medidas de prevenção ao transmissor – Aedes e suas
doenças Dengue, Zika Vírus e Chikungunya e assim atuar efetivamente na
preservação ambiental local.

• Permitir que nos tornemos protagonistas no combate e destruição dos
criadouros dos mosquitos usando como ferramenta de ajuda o Aplicativo
Mosquito Habitat Mapper.

• Atuar também em ações de prevenção na prática diária de vida escolar e
nas comunidades com elaboração de material informativo.

• Perceber que cada ato individual – contra ou a favor – que se faça ao Meio
ambiente refletirá em toda comunidade e afetando, assim, o modo de vida
de todos.



3. Pergunta e Hipótese

Pergunta

Quando colocamos criadouros artificiais de cativeiro – armadilhas
de garrafa PET transparente – próximos a criadouros livres – caixas
de sorvete –, que tipo de depósito as fêmeas de mosquito escolherão
para pôr seus ovos?

Hipótese

Para uma melhor comparação entre criadouros livres (caixas de sorvete) e depósitos artificiais de
cativeiro (armadilhas), numa competição de depósitos, para colocação de ovos pela fêmea de mosquito,
achou-se possível que ao colocar criadouros artificiais de cativeiro próximos a criadouros livres haveria
diferença positiva para criadouros livres na incidência de mosquitos nos dois tipos de criadouros.
Os criadouros livres pela área de contato e volume seriam escolhidos em detrimento às armadilhas de
garrafa PET transparente.



4. Materiais e Métodos de Pesquisa

Métodos de Pesquisa:

• O experimento foi desenvolvido no jardim da Escola Minas Gerais, no bairro da Urca, zona sul da cidade do Rio de Janeiro.
• Foram instaladas 2 e armadilhas e 2 criadouros livres de mesmas dimensões ( lado a lado) para captura e coleta de dados de

mosquito, principalmente, o mosquito Aedes aegypti cuja a fêmea é o principal transmissor das doenças: Dengue, Chikungunya e
Zika vírus.

• As armadilhas foram monitoradas, semanalmente, de março à maio de 2018. A rede de armadilhas foi instalada de modo a cobrir
toda a extensão do jardim da escola.

• Os criadouros, por ser de pior manutenção ( risco de produzir mosquito adulto mais rapidamente) foram monitoradas, a cada 3 dias,
de março à maio de 2018.

• O método aplicado para o recolhimento e levantamento de dados foi o aplicativo Mosquito Habitat Mapper, da GLOBE que ajudou a
coletar dados, identificar as larvas encontradas e tornar possível diminuir os criadouros dos mosquitos portadores dessas doenças
mortais.

• Lembrando que dado zero é sempre importante, sendo ele que determina o surgimento/retorno do mosquito às áreas estudadas
foram enviados pelo aplicativo todo tipo de dado inclusive o zero.

Materiais:

• Armadilhas de garrafa PET transparente para larvas de mosquitos.
• Caixas de sorvete iguais  utilizadas como depósitos livres. 
• Aplicativo Mosquito Habitat Mapper .
• Kit de coleta GLOBE para captura  no campo.
• Gráficos de Instituições de Pesquisa (FIOCRUZ).
• Gráficos elaborados pelos alunos conforme dados do GLOBE.



5. Resumo de dados 
Dados coletados pelos alunos da escola de Março a Maio de 2018 - E. M. Minas Gerais – Aplicativo mosquito 

habitat mapper

Dados  coletados no período de Março a Maio de 2018 pela E. M. Minas Gerais – FONTE: globe.gov

Número de possíveis habitats de mosquitos e destruição de criadouros  na escola e seu 
entorno durante o período do projeto de mitigação de criadouros.

Coleta de dados no mesmo dia para comparação de 
preferência de criadouros pelas fêmeas de mosquitos:

Armadilhas e criadouros livres 



DATAS, CONTAGEM e TIPO DE CRIADOUROS coletados no jardim da E. M. Minas Gerais.

Dados de larvas de mosquitos coletados no período de MARÇO À MAIO DE 2018 pela E. M. Minas Gerais – FONTE: globe.gov



6. Discussão de Resultados

Foi observado, nos dados coletados pelo aplicativo Mosquito Habitat Mapper da
GLOBE maior positividade de mosquitos (número de larvas), isto é, preferência
para colocação de ovos pela fêmea de mosquito, nos criadouros artificiais livres –
caixas de sorvetes – em detrimento às armadilhas artificiais de garrafa PET
transparente colocadas próximas a elas.

No gráfico da pagina 7, é mostrado um aumento na incidência de mosquitos nas
coletas das amostras, nos dias 07/03, 14/03 e 21/03, em criadouros livres, no jardim
da escola, colocados ao lado das armadilhas artificiais de garrafa PET transparente.

As amostras dos dias observados com maior incidência de larvas apresentaram
diversidade de mosquitos, com espécimes dos gêneros Aedes e Culex.

Lembrando que dado zero é sempre importante, sendo ele que determina o
surgimento/retorno do mosquito Aedes aegypti às áreas estudadas na escola.



7. Análise da Hipótese

Nossos resultados nos fizeram apoiar a nossa
hipótese.

A análise comparativa quando cruzamos os dados
coletados de incidência, aumento e proliferação de
mosquitos, isto é, preferência para colocação de ovos
pela fêmea de mosquito, entre os dados de larvas em
depósitos artificiais de cativeiro - armadilhas de garrafa
PET transparente – e criadouros livres – caixas de
sorvete –, nos jardins da escolar, mostrou que, numa
competição de depósitos, há maior incidência de
mosquitos em criadouros livres – caixas de sorvetes – .

Os criadouros livres pela área de contato e volume são
escolhidos pelas fêmeas de mosquitos em detrimento às
armadilhas de garrafa PET transparente.

Os dados coletados mostram grande diversidade de
mosquitos nos dois tipos de recipientes(criadouros)
pesquisados.



O nosso estudo utilizou criadouros livres (caixas de sorvete) e
depósitos artificiais de cativeiro (armadilhas), colocados, lado a
lado, nos jardins da escola, para assim, coletar e reunir
informações sobre a incidência, quantidade e diversidade de
mosquitos, a fim de comparar seus resultados e distinguir o
local de preferência de criadouro da fêmea de mosquito.
Concluímos que numa competição de depósitos, há maior

positividade de mosquitos nos jardins da escola (número de
larvas) em relação ao seu tipo de criadouro.
O gráfico mostra que a número de larvas coletadas aumenta em
criadouros artificiais livres – caixas de sorvetes (azul) –
em comparação às armadilhas artificiais de garrafa PET
transparente (vermelho) colocadas próximas a elas.
Foi verificado, na nossa pesquisa, que há maior variedade de

mosquitos nos em criadouros livres – caixas de sorvetes, sendo
assim, o local de preferência para colocação de ovos pela fêmea
de mosquito.
Os criadouros livres pela área de contato e volume seriam
escolhidos em detrimento às armadilhas de garrafa PET
transparente, pela fêmea dos mosquito para pôr seus ovos.

8. Conclusão
O gráfico  mostra que no período 
observado a maior incidência de 

larvas se deu em recipientes artificiais 
encontrados nos jardins da escola.

Dados de larvas de mosquitos coletados no período de MARÇO À MAIO DE 2018 pela E. M. Minas 
Gerais – FONTE: globe.gov



9. Discussão

O nosso estudo além de armadilhas de garrafa PET transparente utilizou dados de criadouros artificiais livres – isto é, caixas
de sorvete iguais, colocadas lado a lado às armadilhas, em dois lugares do jardins da escola e assim conseguir informações a
incidência, quantidade e proliferação de mosquitos a fim de comparar seus resultados com aqueles das larvas em cativeiro e
concluir o melhor local de preferência para colocação de ovos pela fêmea de mosquito .

Os resultados mostram que numa competição de depósitos, os criadouros artificiais livres – caixas de sorvete –pela área de
contato e volume são mais atraentes às fêmeas de mosquitos do que as armadilhas de garrafa PET transparente.
Achamos que seria importante destacar, aos pesquisadores do mosquito Aedes aegypti e das doenças por ele transmitidas-
Dengue, Chikungunya e Zika vírus – e também aos Órgãos de Saúde Pública, assim como outros estudantes, a importância
da utilização, como armadilhas, de depósitos que simulassem os recipientes artificiais livres; como, caixas de sorvetes, pneus e
reservatórios de água: os prediletos dos mosquitos.

2- Como associar os Dados do Aplicativo Mosquito
Habitat Mapper aos dados de satélites da NASA para
ajudar no combate às doenças transmitidas por
mosquitos em todo o mundo?

- DUAS NOVAS PERGUNTAS:

1- Recipientes artificiais – armadilhas de garrafa PET de
escura – seriam mais atraentes às fêmeas de mosquitos?



10. Sugestões para o uso do prêmio em dinheiro

Usaremos o dinheiro na 
compra de novas 

materiais de pesquisa 
como materiais para 
construir armadilhas, 
lentes de aumento e 

lupas.

Se o seu projeto for um dos vencedores, como o dinheiro do prêmio deve ser usado?

Clube de Ciências da Escola Minas Gerais


