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uso de armadilhas para
capturar os ovos do mos-
quito do dengue ajudou a
retirar mais de dez mi-
lhões de ovos de Aedes

aegypti de seis bairros do Recife, sem
precisar usar inseticidas químicos. São
as chamadas “ovitrampas”, pequenos
baldes com palhetas de eucatex, água
e larvicida biológico (Bacillus thuringi-
ensis israelensis), onde as fêmeas dos
insetos depositam os seus ovos. Essas
palhetas são incineradas e substituídas
por novas a cada dois meses. A
atividade está sendo realizada pelo
Centro de Pesquisa Aggeu Magalhães
(CPqAM), unidade técnico-científica da
Fiocruz em Pernambuco, com a parce-
ria da Prefeitura do Recife e do Exérci-
to, e pode servir de modelo para o con-
trole do vetor do dengue em outras
regiões do país.

O trabalho começou, em abril de
2004, com a instalação de 580 ovitram-
pas em caráter sentinela, ou seja, vol-
tadas para os objetivos da pesquisa, de
controle da densidade do mosquito e
de reunir informações dos seis bairros

Ovitrampas ajudam a controlar
mosquito do dengue

O
com características ambientais e
socioeconômicas diferentes, para en-
tender situações que antecedem os
surtos de transmissão do dengue, co-
muns no período de janeiro a maio.
Tudo vem sendo acompanhado de um
modelo estatístico, o Sistema de Infor-
mação Geográfica (SIG), que tem ca-
pacidade de prever aumentos signifi-
cativos da população do Aedes aegypti.
Com o SIG, é possível, por exemplo,
analisar se a altitude, nos níveis do
Recife, tem alguma influência na den-
sidade do mosquito.

Na segunda etapa, a equipe do
CPqAM iniciou o trabalho de instalação
de aproximadamente 3,6 mil ovitram-
pas no bairro do Engenho do Meio, na
Zona Oeste do Recife, com a ajuda dos
soldados do Exército e dos técnicos do
Conselho de Vigilância Ambiental (CVA)
da Prefeitura, que realiza a incineração
dos ovos. No local, o método ajudou a
reduzir em 60% a população do A.
aegypti. O uso das ovitrampas, inclusi-
ve, tem tido a aprovação dos morado-
res das áreas. Uma análise preliminar
realizada nos bairros de dezembro de

2004 a fevereiro de 2005 mostrou que
a aceitação chega a mais de 90% dos
moradores. “Achei ótimo minha casa
ter sido escolhida para participar da
pesquisa. Depois que colocaram a ar-
madilha, é difícil escutar que alguém
ficou doente com dengue aqui por per-
to”, relatou a manicure Maria Aparecida
Ferreira de Lima, que foi infectada pelo
vírus dengue há oito anos e é moradora
da localidade.

O trabalho do CPqAM tem a coor-
denação da bióloga Leda Régis, pes-
quisadora do Departamento de Ento-
mologia. Ela explicou que, se for
identificado o período crítico de cresci-
mento populacional dos vetores, será
possível aplicar uma estratégia de con-
trole mais eficaz, pois os dados funcio-
narão como um sistema de alarme para
que as autoridades sanitárias tenham
condições de reduzir o risco de epide-
mias. Com término previsto para agos-
to deste ano, o estudo é financiado pelo
Conselho Nacional de Desenvolvimen-
to Científico e Tecnológico (CNPq) com
o Ministério da Saúde, para onde se-
rão encaminhados seus resultados.
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