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RESUMO 

Souza EP. O Manejo Ambiental no controle de mosquitos vetores 

(DIPTERA:CULICIDAE). São Paulo; 2005. [Dissertação de Mestrado - Faculdade de 

Saúde Pública da USP]. 

Objetivo: O presente estudo foi desenvolvido com o objetivo de identificar os métodos 

de manejo ambiental no controle de imaturos e mosquitos adultos discutindo sua 

importância e viabilidade de aplicação visando melhoria na integração das técnicas de 

controle de mosquitos. Métodos: Foi realizado um levantamento bibliográfico 

abrangendo o periodo a partir de 1990 a 2004 na base CAB Abstracts e acervo da Bibcir. 

Conclusão: O manejo ambiental possui medidas seguras e eficazes no controle de 

mosquitos veiculadores de patógenos de importantes doenças tais como a malária, febre 

amarela, dengue, filariose, entre outras. Diante desses fatos, o manejo ambiental é uma 

medida que deve ser inserida dentro do Manejo Integrado de Pragas (MIP). As seleções 

de técnicas de manejo ambientais combinados com medidas de controle biológicas e 

químicas são essenciais a fim de definir um controle de vetores sobre uma base sólida. 

Descritores: Manejo ambiental, controle ambiental, culicidae, controle de vetores. 



SUMMARY 

Souza EP. The environmental handling in the control of mosquitoes vectors 

(Diptera: Culicidae). São Paulo; 2005. [Master's degree dissertation - College of 

Public Health, University of São Paulo]. 

Objective. The present study was developed with the aim of identifYing the methods of 

environrnental handling in the control of immature and adult mosquitoes discussing its 

importance and viability of application having as aim the improvement in the integration 

of the techniques of mosquitoes control. Methods. A bibliographical survey was carried 

through enclosing the period from 1990 - 2004 having as base CAB Abstracts and works 

of Bibcir. Conclusion. The environrnental handling possesses safe and efficient 

measures in the control of transporting pathogenic mosquitoes of important illnesses 

such as malaria, yellow fever, dengue infection, filariose, among others. Due to these 

facts, the environrnental handling is a measure that must be inserted in the Integrated 

Handling of Prague (MIP). The elections of combined environrnental handling 

techniques with biological and chemical measures of control are essential in order to 

define the control of vectors on a solid base. 

Key words: Environrnental handling, environrnent control, culicidae, control of vectors. 
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1. INTRODUÇÃO 

Doenças cUJos agentes são transmitidos por artrópodes são comuns em 

regiões tropicais e subtropicais incluindo também regiões de zona temperada Os efeitos 

dessas doenças não se referem somente a saúde do indivíduo, mas afetam o 

desenvolvimento da região sendo atualmente uma preocupação não somente daqueles 

que se dedicam às ciências ambientais, mas de todos os segmentos da sociedade 

(BECKER 1992). 

As regiões que apresentam precárias condições de saneamento básico 

reúnem fatores agravantes importantes na proliferação de mosquitos vetores causando 

grande preocupação por parte dos serviços sanitários responsáveis pela vigilância e 

controle de zoonoses. 

''Os culicídeos, insetos de pequeno porte e corpo delgado, são dípteros, 

nematóceros, holometábolos conhecidos como pernilongos, carapaftas, muriçocas. Parte 

do seu ciclo biológico se desenvolve em coleções hídricas de variados tipos. As formas 

adultas representam urna fase diferenciada destinada à reprodução e a dispersão da 

espécie. As Iemeas são hematófagas, implicando um ou mais repastos sanguíneos 

necessários para a efetivação do ciclo gonotrófico. Quanto ao papel do vetor biológico 

na dispersão do agente infeccioso, são de comportamento ativo, isto é, são atraídos ao 

hospedeiro. As espécies de culicídeos acham-se distribuídas por aproximadamente 40 

gêneros. A região Neotropical é a que detém o maior nível de endernicidade, pois 27% 

desse grupo é restrito a essa região biogeográfica" (FORA ITINI 1996). 
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Os imaturos de culicideos, ovos, larvas e pupas, necessitam de coleções 

líquidas paradas ou com pouco movimento para seu desenvolvimento até atingirem as 

formas adultas. Essas coleções líquidas são conhecidas como criadouros e c1assificam

se em naturais ou artificiais, permanentes, semi permanentes, ou transitórias. A 

importância ecológica de tal classificação está relacionada à capacidade de 

sobrevivência e de adaptação das formas imaturas desses mosquitos (FORA TTINI 

1962). 

Dentre as doenças cujos agentes são veiculados por culicídeos, que 

apresentam grande importância epidemiológica no Brasil, citam-se: malária, filariose 

brancolliana e arboviroses (dengue, febre amarela, encefalites, llhéus, Mayaro, Una e 

outros) (CONSOLl e LOURENÇO-de-OLIVEIRA 1994). Documento da SUCEN 

revela o número de casos anuais de dengue no Brasil desde 1986, sendo que para 1992 

houve o registro de 3215 casos e em 1998 observou-se de forma alarmante 534307 

casos sendo 51472 somente no Estado de São Paulo. Esses dados demonstram um 

problema em Saúde Pública que requer solução (SUCEN 2005). 

Desde o final do século XIX, quando Ronald Ross (REP ARTIÇÂO 

SANITÁRIA P ANAMERlCANA 1963) e Carlos Juan Finlay (FINLA Y 1981) 

descobriram respectivamente a ligação de anofelinos e do Aedes aegypti com a 

transmissão da malária e febre amarela é que o controle de vetores foi implantado como 

programa de prevenção, pois naquela época não havia drogas e vacinas eficazes no 

combate à doença 

Segundo Rozendaal 1997, os primeiros programas de controle incluíam o 

uso de telas, mosquiteiros, drenagem ou inundações de pântanos e outras medidas que 

afetavam a reprodução dos mosquitos como a aplicação de óleo e verde paris em 
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criadouros de mosquitos. Esses programas iniciais de controle, exceto o óleo e o verde

paris, são enquadradas hoje como manejo ambiental. 

Após a descoberta da ação inseticida do dicloro-difenil-tricloroetano (DDT) 

por volta da segunda guerra mundial, o combate aos mosquitos, que até então se 

limitava ao manejo ambiental, embarca numa nova metodologia onde o DDT passou a 

ser usado como larvicida e adulticida, pois sua eficácia era muito superior ao óleo e ao 

verde paris. 

Na XIV Conferência Sanitária Panamericana realizada em Santiago do Chile 

em 1954, representantes de 21 repúblicas americanas, aprovaram o lançamento da 

Campanha do Hemisfério Ocidental (REPARTIÇÃO SANITÁRIA PANAMERICANA 

1963; PAMPANA 1966) onde o DDT foi amplamente usado junto com o BHC e o 

dieldrin. Esses programas foram planejados para curto período de tempo por causa do 

alto custo envolvido. O objetivo era erradicar as doenças veiculadas por artrópodes ou 

reduzir a transmissão da doença para níveis baixos que pudessem ser controlados pelos 

serviços de saúde sem necessidades adicionais de medidas de controle. 

Somente a partir dos anos 80 o manejo ambiental (ou ordenamento do meio), 

passou a ser novamente valorizado mundialmente e a OMS contribuiu muito emitindo 

informes, manuais e realizando encontros técnicos e científicos. A partir daí, surgiu uma 

definição para Manejo Ambiental no controle de mosquitos proposto pela OMS como 

sendo "o planejamento, organização, reali7.ação e vigilância de atividades para a 

modificação e/ou alteração de fatores ambientais, ou respectivas interações com o 

homem, com o propósito de diminuir ao mínimo a propagação de vetores e reduzir o 

contato entre o homem, o vetor e o agente" (OMS 1980). 
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Esse conceito de Manejo Ambiental é muito abrangente envolvendo 

qualquer tipo de intervenção no ambiente. Houve, então, a necessidade de maior 

detalhamento, desevolvendo-se conceitos maIS específicos tornando-os rnrus 

operacionais que são apresentados a seguir conforme WHO, 1982: 

• Modificação ambiental: "é uma forma de ordenamento do meio que 

consiste em qualquer transformação fisica permanente da terra, água 

ou vegetação, dirigida a prevenir, eliminar ou reduzir hábitats de 

vetores, sem causar efeitos adversos excessivos na qualidade do 

ambiente humano". 

• Manipulação ambiental: "é uma forma de ordenamento do meio 

que consiste em qualquer atividade periódica planificada, dirigida a 

originar condições temporárias desfavoráveis à proliferação de 

vetores". 

• Modificação da habitação ou do comportamento humano: "é uma 

forma de manejo ambiental que visa reduzir o contato entre o 

homem, o vetor e o agente". 

Entretanto os programas de controle químicos, propostos na Campanha do 

Hemisfério Ocidental, apresentaram grande sucesso inicial e em alguns países 

observou-se uma redução desses vetores, mas não uma erradicação como era esperado. 

Porém, este sucesso foi temporário, pois os vetores apresentaram resistência aos 

pesticidas usados, criando a necessidade de desenvolvimento de novos e caros 

inseticidas. A suspensão do programa de controle fez com que os níveis de transmissão 
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da doença retornassem aos níveis altos observados anteriormente à campanha 

(ROZENDAAL 1997). 

Em artigo de revisão, Russell assinala o uso de DDT a partir de 1942, pouco 

mais de uma década após a XN Conferência Sanitária Panamericana O DDT era 

altamente valorizado pela sua eficácia tomando-se peça principal do controle químico 

sendo amplamente utilizado. 

Russel, neste mesmo trabalho, alertou naquela oportunidade o perigo de se 

esquecer os métodos naturais de controle como a drenagem e a regulação do nível de 

água das represas. Russel não citou nenhuma vez o problema de resistência a 

inseticidas, pois até aquela data o problema ainda não havia sido percebido de forma a 

levantar incoerências quanto sua plena eficácia (RUSSEL 1948). 

Somente em 1952, Hess assinalou o surgimento de resistência entre vários 

artrópodes em muitos países, logo após o uso do DDT e outros dorados como o 

Toxaphene e aldrin Para mosquitos citou resistência constatada nos Estados Unidos em 

populações de Aedes sollicitans. aedes taeniorhynchus. Aedes nigromaculis. Cu/ex 

tarsalis e Anopheles quadrimaculatus. Referiu-se também ao Anopheles sacharovi que 

na Grécia estaria manifestando sinais de resistência àquele produto. Reconhecendo o 

problema que se despontava comentou: "Devemos nos esforçar por todos os meios para 

reconquistar a utilidade desses novos produtos e colocá-los no devido lugar como um 

valioso suplemento, buscando medida de controle mais permanente e natural" (HESS 

1952). 

Inseticidas convencIOnrus como larvicidas são menos empregados hoje, 

particularmente em países desenvolvidos. Pesquisas demonstram que mais de 60% das 

espécies de mosquitos de plantações de arroz apresentam resistência aos praguicidas 
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usados. Tais resultados têm despertado o interesse da OMS e outros órgãos voltados ao 

controle integrado de mosquitos buscando assim a redução do uso de inseticidas 

químicos (LACEY e LACEY 1990). 

A publicação de Silent Springs, um clássico da ecologia, faz um alerta sobre 

os resultados da contaminação pelo uso de inseticidas que afetavam populações de 

mamíferos e provocava risco de envenenamento da biota não alvo (CARSON R. 1962). 

Odum, quando discute os agrotóxicos, citados como pesticidas, deixa clara a dimensão 

desses impactos, comentando sobre a "ameaça à saúde dos ecossistemas e dos seres 

humanos" (ODUM 1988). 

Uma alternativa a ser considerada é o uso de estratégias biológicas para 

controle dos culicídeos. "O controle biológico se baseia no emprego de inimigos 

naturais ou toxinas biológicas com vistas a reduzir eficazmente a população de 

mosquitos" (OMS 1984). 

O controle biológico é menos impactante ao ambiente quando comparado ao 

controle químico, pois se processa na natureza de forma independente da intervenção 

humana. As populações de mosquitos são reguladas por um processo natural onde 

organismos competidores, parasitas e predadores controlam diminuindo o número de 

mosquitos. Porém, como qualquer controle possui vantagens e desvantagens tais como: 

- o controle biológico apresenta problemas de atuação podendo afetar outras espécies 

com pouco ou nenhum efeito sobre organismos não-alvos; - introdução de espécies 

exóticas representando risco à fauna local podendo gerar desequilíbrios; - dificuldades 

quanto ao transporte, formulação e aplicação; - a produção em massa geralmente é de 

dificil obtenção; - o investimento é geralmente maior no início quando comparado ao 
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controle químico e sua aplicação geralmente é demorada quando comparadas ao 

emprego de inseticidas (SHREIBER e JONES 2000). 

Diante das propostas existentes para o controle de mosquitos vetores, o 

Manejo Ambiental é uma alternativa segura e eficaz permitindo uma diminuição de 

resíduos químicos no ambiente. 

No Brasil existe preocupação na implementação das técnicas de manejo 

ambiental como vistos em documentos e "sites" do Ministério da Saúde, demonstrando 

sua aplicabilidade em diferentes situações no controle da malária. Tais considerações 

serão citadas nos tópicos dos capítulos deste documento. 

O Manejo Ambiental é constituído de medidas que podem ser aplicadas com 

propósitos diversos. São utilizados na agricultura, saneamento urbano, entre outras. 

As medidas de Manejo ambiental que podem ser aplicadas no controle de 

mosquitos são classificadas como Modificação ambiental, Manipulação ambiental e 

Modificação da habitação e Comportamento humano. 

Em Modificações ambientais incluem-se os seguintes métodos: 

- Drenagem, terraplenagem, aterros e ladeiras; medidas que visem o combate 

de criadouros no planejamento da construção de canais, reservatórios, e outros 

procedimentos (RAF A TJ AH 1988). 

Essas medidas de modificação ambiental são de natureza permanente sendo 

necessários o plan~amento e manutenção adequados para seu melhor funcionamento. 

Os métodos usados na Manipulação ambiental são: 

-Flutuação do nível da água de uma represa variando o nível da lâmina 

d'água através de represamento e fluxo repentino controlado por uma comporta ou por 

7 



sifões; remoção mecânica da vegetação de borda e de margem dos criadouros, regulação 

de salinidade da água; manipulação de sombra e exposição ao sol (controle das larvas), 

entre outras, podendo ser aplicadas repetidamente. 

Já a Modificação da habitação e do Comportamento humano abrange as 

seguintes medidas: Adaptação da moradia tomando-a a prova de mosquitos (uso de 

telas, mosquiteiros, etc ... ); proteção pessoal, medidas de higiene, produção e instalação 

de barreiras mecânicas, facilidades para o abastecimento de água e instalações sanitárias 

adequadas (RAFATJAH 1988). 

Segundo Axtell, os métodos discutidos para o controle de mosquitos 

(Controle químico, biológico e ambiental) devem ser potencialmente explorados para 

constituir um controle integrado eficiente (AXTELL 1979). 

O levantamento de métodos de Manejo Ambiental servirá para orientar 

ações no controle de culicídeos vetores visando urna melhoria da qualidade de vida e 

saúde da população do pais. 
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2. JUSTIFICATIVA 

o Manejo Ambiental permite redução ou eliminação das populações de 

mosquitos oferecendo inúmeras vantagens que justificam sua aplicabilidade, dentre as 

quais são citadas em documento da WHO 1982: 

• Apresentam eficácia - as técnicas e métodos de manejo ambiental já 

se demonstraram válidas apresentando redução de criadouros, do 

número de mosquitos e conseqüentemente diminuindo o contato 

entre o homem e o mosquito; 

• Possui efeitos duradouros. Uma vez aplicadas essas operações são 

eficazes durante anos, com manutenção periódica; 

• São viáveis economicamente demonstrando-se competitivo quando 

comparado às outras técnicas de controle de mosquitos; 

• O manejo ambiental aplicado em áreas urbanas pode contribuir para 

melhor desenvolvimento social e melhor qualidade de vida; 

• O impacto ao meio ambiente pode ser reduzido - o manejo ambiental 

pode ser freqüentemente aplicado sem oferecer danos e 

conseqüências sérias, pois permite diminuir a contaminação 

ambiental pela redução do uso de inseticidas. 

• Sua aplicação necessita apenas de planejamento técnico e medidas de 

segurança no uso do maquinário pelos trabalhadores. Mesmo com 

proteção especializada, o uso de praguicidas apresenta maiores riscos 

que o manejo ambiental. 
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• Além de contribuir eficazmente no combate aos mosquitos, pode 

contribuir com a prevenção de outras doenças associadas à água 

como a esquistossomose, a oncocercose e as enfermidades diarréicas. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral: 

• Identificar os métodos de Manejo Ambiental no controle de 

mosquitos discutindo sua importância e viabilidade de aplicação. 

3.2 Objetivos específicos: 

• Relacionar os métodos de manejo ambiental no controle de imaturos; 

• Relacionar os métodos de manejo ambiental no controle de 

mosquitos adultos; 

• Sintetizar informações através de pesquisa descritiva e metodológicas 

visando o aperfeiçoamento do Manejo Integrado de Artrópodes 

(MIP). 
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4. METODOLOGIA 

Para a realização desta revisão bibliográfica foram levantadas informações 

referentes às técnicas de Manejo ambientaI para o controle de mosquitos vetores, a 

partir de trabalhos científicos publicados em periódicos, livros, teses, sites 

governamentais, entre outros. Todas as informações foram compiladas na forma de 

monografia. 

O levantamento bibliográfico foi realizado na: 

• Base CAB abstracts; 

• Acervo da Bibcir, FSP, 

• Sites governamentais (Ministério da Saúde - SUCEN, FUNASA). 

O levantamento foi realizado através da base de dados CAB abstracts 

(Commonwealth Agricultural Bureau) porque apresenta melhor abrangência e maior 

número de publicações na área de entomologia A base CAB possui dados on line a 

partir de 1990, ou seja, serão 14 anos de informações. 

No Thesaurus da base CAB, foram selecionados os seguintes descritores: 

1- CULICIDAE (termo explodido que resgata todos os termos 

hierarquicamente subordinados ao descritor Culicidae, (ex: anopheles, 

aedes, culex, etc ... ». 
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2- Environrnental management or environrnental control; 

./ Estratégia de busca: 

Exploder Culicidae and (environrnental management or environmental 

control) = 207. 

o acervo de livros e teses da Biblioteca da Faculdade de Saúde Pública 

(Bibcir) também foi utilizado . 

./ Estratégia de busca: 

Controle AND mosquitos = 18. 

Foram levados em consideração o descritor de texto da base CAB 

abstracts e melhor estratégia no campo de pesquisa da Bibcir definida nesta metodologia 

para que o trabalho apresente acurácia e reprodutibilidade. 
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Capo 1- Modificação Ambiental 

As técnicas de Modificação ambiental para controle de mosquitos são 

aplicadas no solo e na água sendo de caráter permanente. Possuem natureza 

preventiva quando usadas na construção de canais, represas, reservatórios, 

etc visando a redução de possíveis criadouros. Quando utilizadas em 

criadouros existentes são consideradas intervenções diretas de controle como 

a drenagem, terraplenagem, entre outras. 

LI- Da construção de uma represa 15 

1.2- Terraplenagem 20 

1.3- Drenagem 21 

1.3.1- Drenagem superficial 22 

1.5.1- Drenagem subterrânea 25 

1.5.2- Drenagem em locais de retenção da água do mar 26 
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1.1- Da Construção de uma represa: 

Considerando a água como objeto de maneJo, observa-se que existem 

grandes desafios relacionados às suas características irregulares quanto ao espaço e 

tempo. A pluviosidade e a velocidade da correnteza apresenta grandes variações 

dependendo do local e das estações do ano. O Brasil possui clima Tropical e grande 

extensão geográfica apresentando excesso de chuvas em algumas regiões e escassez em 

outras. Por isso é necessário um certo grau de armazenamento artificial dos recursos 

hídricos com finalidades variadas, sejam para a produção de eletricidade, 

abastecimentos de água, represamento para uso na irrigação, entre outras. Estas medidas 

de modificação ambiental são aplicadas diretamente ao ambiente causando alterações da 

fauna e flora local e conseqüentemente interferem na saúde da população. 

O armazenamento de água é um fator decisivo na gestão de recursos 

hídricos. Armazenamentos artificiais como represas, barragens, ou quaisquer outras 

formas de medida que gere acúmulo de água, devem ser devidamente analisadas ao 

nível de fatores ecológicos que abordem a geografia local para segurança e sucesso 

futuros após implantação. 

A modificação ambiental consiste fundamentalmente em alterar as 

características topográficas, hidrológicas e biológicas dos criadouros de mosquitos 

tornando-os impróprios à proliferação (OMS 1984). 

Os profissionais que compõem o grupo de estudo de planejamento e desenho 

da represa são hidrólogos, geólogos e engenheiros especializados nas esferas civil e 

mecânica de solos. A falta de profissionais especializados para a execução desta tarefa é 
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um fato que explica o porque não se tem aplicado os prinCÍpios corretos de construção 

de barragens nos países em desenvolvimento. 

Com a construção de reservatórios artificiais, o ambiente sofrerá 

modificação direta havendo a necessidade de planejamento na escolha dos maquinários 

e da técnica a ser utilizada prevendo, o quanto possivel, o impacto ambiental após sua 

implantação. Devem ser levados em consideração os pontos positivos e negativos 

produzidos pela técnica que será aplicada A saúde e os impactos ambientais deverão ser 

colocados em foco na escolha da técnica proposta e os efeitos ambientais previstos 

devem ser o menor possível. 

Os estudos prévios para implementação do manejO de água, permitem 

reduzir ao máximo os problemas futuros com a proliferação de vetores. Os cuidados a 

serem observados durante a construção de uma represa são medidas profiláticas que 

diminuirão o número de criadouros de mosquitos, sendo assim, o controle de mosquitos 

alcançará melhores resultados a custos menores observados ao longo do tempo. 

As medidas que devem ser seguidas na construção de uma barragem ou 

represa que permitem a diminuição de criadouros representam ações de modificação 

ambiental, são elas: 

1- Na preparação adequada da área da represa deve ser realizado: 

• A retirada da vegetação; 

• O nivelamento do relevo onde serão localizadas as margens; 

• A construção de diques nas zonas baixas e drenagem das mesmas 

por bombeamento; 
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2- Na regulação do nível das águas, compreendendo: 

• A inundação inicial da represa; 

• A limpeza das margens para retirada de materiais flutuantes que 

servirão de proteção para larvas; 

• O controle do nível da água permitindo uma flutuação da mesma 

com variação aproximada de 3cm por semana, durante o período 

adequado à proliferação de mosquitos. 

,/ Da retirada da vegetação e limpeza adequadas: 

Os usos de medidas preventivos permanentes que poderão reduzir a 

população de mosquitos da área evitam os efeitos negativos originados da ausência de 

limpeza observados em experiências anteriores. 

Esta limpeza inclui a eliminação de árvores, matagais, trepadeiras, barreiras, 

pontes, casas, celeiros, alpendres, etc ... , que mais tarde se quebrariam ou apodreceriam 

sendo possivel que os restos flutuantes sqam depositados no fundo ou nas margens 

onde poderão favorecer o desenvolvimento da vegetação e a proliferação de mosquitos. 

(OMS 1984). 

A construção desses reservatórios agride o ecossistema local. Os esforços 

para amenizar estes impactos devem ser tomados, mas quaisquer que sejam as 

iniciativas de redução, as conseqüências serão inevitáveis. Quanto aos animais de 

grande e médio porte, aconselha-se a captura e transporte dos mesmos localizados na 

área de construção da barragem soltando-os em locais de segurança que apresentem 
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condições semelhantes ao ecossistema anterior. O transporte de plantas raras tais como 

bromélias e orquídeas também devem ser consideradas. 

A madeira e outros materiais que poderão ser reutilizados devem ser 

aproveitados na medida do possível, conforme análise de custo com transporte. O 

restante que não poderá ser aproveitado aconselha-se o amontoamento e a queima 

Geralmente, a construção da barragem é demorada sendo necessário outras 

iniciativas de limpeza da vegetação que cresceu, conservando assim as margens limpas 

antes da inundação. 

Por medidas profiláticas que dificultem o contato entre homem e mosquito, 

a construção de casas deve ser pelo menos 1.5-2K.m de distância da margem criando-se 

assim uma faixa de segurança (WHO 1982). 

A forma inadequada de limpeza prévia na construção de uma represa pode 

resultar na acumulação de plantas aquáticas propiciando locais adequados para a 

proliferação de Mansonia sp., vetores daquela enfermidade. Os locais inundados 

quando drenados diminuem os criadouros e as plantas aquáticas são eliminadas por si 

próprias. Os cuidados no plantjarnento e execução do manejo da água são cruciais para 

o controle da filariose (CHANG 2002) . 

./ Da inundação e estabilização das margens: 

Considerando que a população de mosquitos do local sofrerá impacto gerado 

pela modificação ambiental, Natal no estudo da população de culicídeos localizados em 

área de influência da hidrelétrica de Porto Primavera, afirma que "Com a inundação, 

estando a planície coberta pela água da represa desaparece a diversidade de hábitat e em 
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segmentos ao longo da margem do reservatório, criam-se condições favoráveis à 

formação de criadouros de mosquitos" (NATAL 2001). 

o monitoramento das espécies de mosquitos existentes na região é muito 

importante durante a inundação de uma represa ou de um reservatório, pois permite 

acompanhar as possíveis mudanças na população de mosquitos geradas pelo impacto 

ambiental de uma inundação. 

Quanto à estabilização das margens, deve ser realizada nos lugares onde as 

águas apresentarão uma certa turbulência. Esta estabilização pode ser feita com pedras 

depositadas ao longo das margens (OPS 1964). Na construção do reservatório de 

Piritiba-Mirim, SP; observa-se o uso desta técnica nas figs. 2 e 3 do anexo 5. 

Deve ser estimado o valor da extensão das margens, superficie da represa e 

seu volume de água no plan~amento inicial prévio à execução. 

Em OMS 1984; encontra-se uma fórmula que permite avaliar as 

conseqüências futuras relacionadas à ploriferação de vetores e mosquitos causadores de 

incômodos, temos: 

Extensão da borda (m) X "supertlcie da represa (m2) 

Volume da represa (m3) 

Através da dedução da fórmula, observa-se que quanto maior a extensão da 

borda, maior será a supertlcie da represa. Quando o volume de água e a profundidade da 

represa forem pequenos, maior será o problema com mosquitos. A maioria dos 

problemas relacionados a mosquitos em águas represadas é diretamente proporcional à 
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extensão das margens pantanosas Na figo 1 do anexo 1, observa-se exemplos de 

condições de profundidades e extensão das margens adequadas à construção de 

represas. 

As condições ideais para a construção de uma represa são profundidade 

adequada e menor extensão de margem de preferência com margens em declive como 

as encontradas em regiões montanhosas. 

Outro fator a ser analisado é a possível erosão das margens. Uma medida de 

segurança é determinar previamente as partes do rio que estarão sujeitas à erosão e 

adotar o procedimento de plantio de árvores que possam contribuir para maior firmeza 

do solo. 

1.2- Terraplenagem: 

A terraplenagem usada com o intuito de reduzir os ambientes de proliferação 

de mosquitos é um método de modificação ambiental adotado com o objetivo de 

diminuir as irregularidades do relevo nas margens de represas, rio, lagos, usinas 

hidrelétricas ou em qualquer coleção de grandes quantidades de água. Os maquinários 

para realização desta técnica devem ser previamente escolhidos sendo utilizados 

escavadoras ou niveladoras. Em locais onde o ambiente é sensível como pântanos, é 

aconselhável o uso da drenagem ao de terraplenagem 

Em muitos casos, uma combinação de terraplenagem e drenagem constituem 

o método mais econômico de evitar a produção de mosquitos (OPS 1964). 
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A primeira vez que a terraplenagem foi adotada com o intuito de redução de 

mosquitos foi utilizada pela Administração do Valle do rio Tennessee (USA) nos 

arredores do pântano de Kentucky. O custo inicial foi alto, mas estudos demonstraram 

que a economia com inseticidas, larvicidas e conservação do sistema de drenagem 

seriam recuperados com o passar do tempo (OMS 1984). 

Em projeto de combate à malária proposto pela usina hidrelétrica de Bharat 

Heavy Eletricals Limited em Hardwar, Índia, utilizou-se a terraplenagem junto com 

outras medidas de controle integrado para combate aos vetores que se desenvolviam 

livremente nos locais onde o nível da água era baixo. Foram utilizados doze tratores e 

cerca de 2248h de terra foram nivelados. Esta medida foi primordial para a obtenção do 

controle da malária dentro da população local (VIERANDRA e coI. 1997). 

1.3- Drenagem no controle de mosquitos: 

A drenagem para o controle de mosquitos vetores é toda atividade 

planificada com o propósito de eliminar o acúmulo de água na superficie do terreno ou 

nas capas do subsolo, a fim de limitar ou eliminar os locais propícios para a reprodução 

e desenvolvimento de mosquitos vetores (OMS 1984). 

Segundo a Organización Panamericana de la Salud 1999; a drenagem é 

utilizada para o controle de imaturos e, além disso, apresenta efeito favorável no 

controle de outras enfermidades relacionadas com a água Existem diferentes formas de 

drenagem, cada uma com condições técnicas específicas. O objetivo de todas elas é 

baixar o nível do lençol freático a fim de eliminar zonas alagadas. As principais formas 

de drenagem são: 
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- Drenagem Vertical ou subterrânea: é uma forma que consiste em tubos 

enterrados ou poços tubulares localizados verticalmente que têm o objetivo de descer o 

nível do lençol freático para que favoreça os cultivos garantindo a estabilidade das 

estradas e segurança nas construções (OMS 1984). 

- Drenagem superficial: consiste na construção de sulcos, canaletas e 

CanaIS construídos segundo a topografia do lugar com características técnicas 

determinadas pelo tipo de terreno e as condições pluviométricas locais. (OPS 1999). 

1.3.1- Drenagem Superficial: 

o controle de mosquitos pode ser realizado mediante canais abertos, 

drenagem do subsolo, bombeamento de água, diques e comportas para marés. O que 

deve ser levado em consideração é a escolha de métodos adequados analisados segundo 

custos relativos, configuração e tipo de terreno e a extensão dos criadouros de 

mosquitos (OPS 1964). 

Entre as diferentes intervenções discutidas para controle, a drenagem é sem 

dúvida um dos métodos de manejo ambiental para controle de vetores mais antigo e 

melhor documentado. Têm sido usadas tanto na superficie, no subsolo e sistemas 

verticais de drenagem (KORANDSEN e col. 2004). 
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As técnicas de drenagem utilizadas na luta contra os mosquitos não diferem 

em princípios das destinadas a outras finalidades. Seus métodos foram trazidos da 

agricultura e adaptados para a saúde como fator preventivo. 

Uma boa instalação de drenagem pode reduzir a população de mosquitos 

eliminando o hábitat propicio para o desenvolvimento larval. A drenagem deve ser 

somente usada quando na avaliação das técnicas para controle de mosquitos for indicada 

como medida altamente necessária, pois é dispendiosa inicialmente e os incentivos 

econômicos para controle de mosquitos são baixos. 

A geologia do local é um fator limitante da técnica de drenagem vertical, 

pois só pode ser aplicada se abaixo da superficie argilosa, que impede a absorção da 

água, houver uma camada arenosa permitindo assim a absorção da água. O 

inconveniente deste método é que pode contaminar o lençol freático. 

A drenagem é uma medida de controle larval devendo ser aplicada somente 

em criadouros fáceis de definir, localizados próximos de localidades habitadas num raio 

de 1,5 a 2km e pequenos em extensão (OPS 1999 e OMS 1984). 

Modestas instalações de drenagem devem ser implantadas em pequena 

escala quando há coleções de água localizadas próximos da população que apresentam 

evaporação demorada e pouca infiltração no solo. Estas coleções hidricas formam 

criadouros em potencial e as autoridades sanitárias devem ser capazes de iniciar por sua 

conta uma ação concreta com o fim de eliminar esta situação. 

Em Klang, Malásia, a drenagem do subsolo foi escolhida como melhor 

método de combate à malária sendo adotada pelo governo e proprietários de terra 

municipais e arredores (KONRANDSEN e col. 2004). 
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Em países subdesenvolvidos o abastecimento de água não atinge o interior 

das residências. Nesses locais existem torneiras usadas para o abastecimento público 

que geralmente desperdiçam água e empoçam quantidades adequadas para a 

proliferação de mosquitos. É aconselhável o uso de sistemas de drenagem vertical 

permitindo a absorção da água no solo conforme figo 3 do anexo 1 realizado para evitar 

a retenção de água na superficie próximo a torneira 

Em torneiras de abastecimento público de água localizada em Hardwar, 

Índia, a construção de plataformas de cimento juntamente com a drenagem da água 

desperdiçada foi uma medida adotada no controle de culicídeos (VIERANDRA e col. 

1997). 

No Brasil, a drenagem é um instrumento importante no combate à 

malária em àreas endêmicas e enquadra-se em outra esfera como medida de 

saneamento. No âmbito do Ministério da Saúde, a política de governo definida nos 

últimos anos para a aplicação dos recursos destinados ao saneamento está voltada para a 

redução de algumas doenças infecciosas e parasitárias. O controle de vetores está 

diretamente relacionado com medidas adequadas de saneamento (FUNASA 2005). 

Outras instalações que proporcionam a diminuição da quantidade de água 

superficial estão descritas neste mesmo documento abordando métodos que permitem a 

infiltração e absorção da água Dentre esses métodos, citam-se: 

./ Poços de infiltração de água: 

São métodos usado para retirada de águas residuais procedentes de fossas 

sépticas e de pequenas instalações de águas de drenagem procedentes de pontos de 

captação de água 
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Os poços de infiltração de água são um tipo de escoadouro. que se escava em 

materiais porosos em lugares onde o nível freático não é alto. Em geral, têm 2-5m de 

profundidade e 1-2,5m de diâmetro. Estes poços se revestem ou se enchem de pedras do 

tamanho de 50mm como minimo indicado na figo 4 do anexo 1. Os poços de infiltração 

não são convenientes quando o terreno tem uma textura demasiada fina para a 

infiltração de água (WHO 1982). 

1.3.2- Drenagem subterrânea: 

Canais de infiltração e terrenos de drenagem: 

Os canais de infiltração são canais cujo interior se instalam tubos de junta 

aberta com diâmetro geralmente de 100 mm sobre fragmentos de pedra para não causar 

bloqueio da passagem de água. As juntas deverão ser revestidas de material poroso e 

resistente permitindo o fluxo d'água como se fosse um filtro como observado na figo 2 

do anexo 1. 

Esta disposição de tubos permite que as águas residuais se dispersem em 

uma vasta superficie no terreno onde esta técnica é aplicada Em geral se escavam 

várias valas com tubos de 15 a 30m e se conectam de maneira que forme um terreno de 

drenagem. A espessura recomendada da camada de pedra é de 0,6 a 1m com distância 

mínima dessas valas preenchidas de pedra de 2m. Se a distância for maior, então a 

quantidade absorvida de água será maior e a profundidade das valas também deve ser 

maior (OMS 1984). 

O material usado na tubulação pode ser de PVC, cerâmica ou até varas de 

bambu. 
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Em áreas urbanas, geralmente a proliferação de mosquitos coincide com a 

falta de sistemas de drenagem e a insuficiência destes para fazer frente aos problemas 

gerados com precipitações intensas de chuvas causando inundações e excesso de água 

procedente de riachos, expandindo assim as zonas pantanosas. Nas cidades geralmente a 

rede de drenagem apresenta dois sistemas, um para conduzir esgotos e outro para 

conduzir água das chuvas. O sistema de drenagem para captação e condução da água 

das chuvas é superficial ou subterrâneo enquanto que o de condução de esgotos é 

subterrâneo. O sistema de drenagem subterrâneo apresenta vantagens, pois não é 

facilmente acessivel aos mosquitos. Entretanto deve ser inspecionado regularmente para 

evitar o bloqueio do fluxo dentro da rede de drenagem, porém por ser subterrâneo, este 

sistema dificulta a inspeção, limpeza e retirada de lixo que poderá depositar-se nas redes 

de condução seja de água da chuva ou de esgotos. O lixo depositado dificulta o 

escoamento da água originando criadouros em potencial principalmente para espécies 

de Cu/ex que são adaptadas às águas poluidas (ROZENDAAL 1997). 

No Brasil, os projetos de macro drenagem urbana devem possuir ações que 

garantam um bom funcionamento da rede de drenagem após a sua instalação e a 

limpeza é um item que deve constar para manutenção dos cursos d'água (FUNASA 

2005). 

1.3.3- Drenagem de locais de retenção da água do mar: 

A drenagem de locais de retenção da água do mar para controle de 

mosquitos é uma medida de modificação ambiental enquadrada no manejo ambiental e 

será utilizada neste texto de forma similar. 
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Em áreas de costa marítima, observa-se o acúmulo de água salgada onde 

diferentes espécies de mosquitos vetores se reproduzem. Em várias localidades ações de 

drenagem são realizadas com o intuito de diminuir os criadouros, porém os efeitos 

ambientais em geral são negativos afetando a fauna e a flora local. 

A adoção da drenagem pode até ser aceitável ambientalmente antes de sua 

implementação, porém deve-se estar alerta realizando-se o monitoramento através de 

coletas de animais e vegetais para que ao longo do tempo ruga condições de padroni7M 

medidas adequadas à região analisada que promovam o controle dos mosquitos com 

menor impacto ao ambiente (CHAPMAN e col. 1998). 

Em vastas áreas ao longo da costa do Atlântico, Golfo do México e Pacífico 

observa-se regiões onde há o avanço do mar ocorrendo depósito de águas salgadas. 

Importantes vetores como Aedes e Psorophora se reproduzem facilmente nestas 

condições. Não é prático e nem econômico drenar todas estas áreas, pois existem 

agricultores que fazem aproveitamento destas águas e os órgãos de proteção dos animais 

que habitam este ecossistema se posicionariam contra esta ação (OPS 1964). Na Flórida, 

o manejo da água do mar nessas áreas de acúmulo, é realizado através de diques, valas e 

drenagem. Essas ações têm sido realizadas há décadas para o combate a criadouros, 

porém as preocupações com os efeitos ao meio ambiente são pesquisadas para que a 

prática destes métodos seja menos agressiva ao meio ambiente. Essas pesquisas são 

essenciais para a avaliação e continuidade da aplicação da técnica (CARLSON e col. 

1991). 

A eficiência do manejo de áreas inundadas pela água do mar é 

inquestionável quanto ao controle de mosquitos. Na Califórnia, após um ano de 

implantação de diques, a redução de Ae. dorsalis foi de 98,7%, fato observado em 
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outras localidades onde o manejo da água salgada é utilizado. O fato é que drenagem da 

água nessas regiões onde o ecossistema é frágil gera enormes conseqüências ambientais. 

Mudanças na hidrologia e topografia alteram a vegetação local que por sua vez geram 

mudanças na população de aves e mamíferos. Na formulação de planos de ação de 

combate a mosquitos nessas regiões deve-se considerar mudanças adaptativas ao longo 

do tempo, pois estas medidas de controle devem ser avaliadas constantemente em 

comparação a resultados de pesquisas ambientais conforme efeitos observados. A 

presença do homem nestes locais é o fator que causa a necessidade de aplicação dessas 

medidas preventivas que visam reduzir o contato entre o homem e o mosquito e não a 

presença dos mosquitos (WOLFE 1996). 

Urna proposta de dessecação dessas regiões é a construção de diques 

interligados a sistemas de canais fechados com comportas controladas pela gravidade, 

quando a maré está baixa a comporta se abre, devido à pressão da água no sistema de 

drenagem, permitindo a saída de água Conforme a maré sobe, a comporta se fecha, 

evitando o retorno da água do mar ao sistema de drenagem como demonstrada na figo 1 

do anexo 2. 

A experiência obtida depois da construção do Canal do Panamá, elaborado 

para drenar conforme a ação mecânica de fluxo e refluxo da maré, deu bons resultados 

nos mangues de Maracaibo, Venezuela (BERTI e ZIMMERMAN 1998). Resultados 

similares foram observados no Porto de Swettenham, Malásia; onde a construção de 

comportas para drenagem controladas pela maré, foi eficiente no controle da malária 

(KORANDSEN e col. 2004). 

Em estudo durante seis anos realizado na Ilha de Comera, observou-se que a 

implantação de canais foi muito eficiente no controle de vetores do Ross River (Aedes 
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vigi/ax). Nesta ilha existem muitos locais '"pools" de água do mar isolada. A construção 

desses canais permitiu interligação entre eles e promoveu aumento do fluxo da água 

condu7indo as larvas para o mar onde morreriam ou serviriam como fonte alimentar. 

Esta medida faz com que os locais de oviposição sejam menos atrativos por causa do 

aumento do fluxo d'água. O uso do sensoriamento remoto foi utilizado no estudo de 

comparação das mudanças da vegetação anterior e posterior à implantação desses canais 

ao longo do tempo. O monitoramento da deposição de sedimentos ao longo do tempo 

deve ser analisado para que o fluxo da água seja possível. Nesta técnica não foi 

necessária a manutenção durante seis anos, sendo econômico ao longo do tempo, 

justificando os gastos iniciais (DALE e col. 1993). 

Em Sydney, Austrália, o manejo ambiental de áreas onde havia deposição de 

água do mar ajudou no combate a Aedes vigi/ax, vetor do Ross River e Cu/ex sitiens. 

Estes locais não possuíam uma drenagem adequada e as depressões no solo favoreciam 

a formação de criadouros que retinham as águas das chuvas e do mar. Ações integradas 

de manejo ambiental e biológico proporcionaram o controle emergencial para a 

segurança da população e dos participantes durante os Jogos Olímpicos de 2000 

(WEBB e RUSSELL 1999). 
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Capo 2- Manipulação Ambiental 

A manipulação ambiental pode apresentar menor impacto ao ambiente por 

possuir efeitos temporários devendo ser aplicado repetidas vezes para 

assegurar sua eficácia. Algumas intervenções de manipulação são 

temporárias e permitem avaliar a implantação de outras novas alternativas 

sem a necessidade de investir recursos dispendiosos para reestruturação. 
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2.1- Flutuação do nível da água: 

Flutuação do nível da água é uma medida de manipulação ambiental 

elaborada para criar condições desfavoráveis ao desenvolvimento de mosquitos. Pode 

ser aplicado em represas, reservatórios de água, irrigação, suprimento público, poços 

utilizados na piscicultura, plantações de arroz ou outro local apropriado que permite a 

realização desta técnica. 

A flutuação do nível da água faz com que: 

./ As larvas permaneçam na extremidade das margens; 

./ H~a deslocamento larval da vegetação para áreas de sol tomando-as 

mais expostas a ação de predadores (peixes, entre outros); 

./ Haja redução do crescimento da vegetação ao longo das margens 

onde as larvas podem encontrar abrigo. 

Para que a flutuação da água seja realizada deve haver controle do flu.xo 

d'água para causar um desnível da lâmina d'água Esta medida é muito eficaz contra o 

desenvolvimento de vetores. O controle da flutuação d'água deve respeitar o ciclo de 

desenvolvimento do mosquito que é normalmente de uma semana a dez dias, por isso 

deve ser repetida pelo menos uma vez a cada dez dias. Quando o nível da água é 

diminuído ocorre a exposição das larvas à ação do sol e a possíveis predadores. As 

sementes da vegetação da margem ficarão expostas ao sol e tendem a morrer 

diminuindo o crescimento da vegetação. A diferença de nível da água deve estar na 

faixa entre 30 e 40cm (RAF ATJAH 1988 e ROZENDAAL 1997). 
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Um exemplo na aplicação da técnica de flutuação do nível da água é o que 

ocorre nos reservatórios de água localizados no Tennessee, EUA (WHO 1982), com o 

intuito de controlar os anofelinos vetores da malária As estratégias da aplicação deste 

sistema foram baseadas na sazonalidade anual conforme Fig. O 1 a seguir, focalizando 

seis fases de atuação: 

Fig. 01 - Esquema da aplicação do manejo ambiental em reservatórios localizados no rio Tenessee, 

Fase 1: Ações de controle no período do inverno quando a água está em 

nível baixo, permitindo: 

- Controle da vegetação aquática, 

- Drenagem nas margens e aplicação de herbicidas. 

Fase 2: Princípio da primavera quando o reservatório recebe mais água 

aumentando o nível de água do reservatório possibilitando: 

- Retardo no crescimento de plantas, 

- Período em que o nível do reservatório alcança seu nível máximo de volume e 

correnteza. 
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Fase 3: Primeiras flutuações do nível d'água quando o índice larval está alto. 

Período que antecede ao verão, permitindo: 

- Exposição da margem através da diminuição do volume de água do 

reservatório com abertura das comportas ou represas uma vez por semana 

diminuindo em tomo de 30cm o nível d'água para diminuir o crescimento da 

vegetação de borda e conseqüentemente destruindo o hábitat larval e criando 

condições desfavoráveis para a oviposição. 

Fase 4: Flutuações cíclicas: 

- Destruição das larvas e ovos dos mosquitos. 

Fase 5: Flutuação e recessão de água: 

- Destruição de ovos e larvas, 

- Redução de área para desenvolvimento larval (criadouros), 

- Permite a limpeza da margem do reservatório. 

Fase 6: Diminuição do nível d'água para o inverno: 

- Permite uma maior limpeza das margens e melhoria das operações. 

A aplicação da técnica de flutuação do nível da água limita-se à utilização de 

comportas, sifões e bombas que permitam o controle da flutuação da água de um 

reservatório, rio ou outra coleção hídrica. 

Pode ser complementada com a retirada da vegetação aquática marginal 

quando o nível da água está diminuído. 
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2.2 - Fluxo repentino de água: 

Enquadrado como manipulação ambiental, o fluxo repentino de água pode 

ser aplicado para o controle de mosquitos vetores. 

O princípio do fluxo repentino de água é similar ao de flutuação do nível da 

água, pois aumenta a correnteza da margem não permitindo o desenvolvimento de 

locais de águas calmas ao longo das margens adequadas para a oviposição e 

desenvolvimento larval (ROZENDAAL 1997). 

Este método baseia-se no uso de um volume considerável de água para 

aumentar o fluxo aquático de um determinado rio ou canal. A regulação se dá por sifões 

e barragens que liberam a água em grande quantidade nos rios aumentando assim sua 

velocidade de percurso. Este fluxo de arrasta os imaturos causando a destruição de ovos, 

larvas e pupas. Ao mesmo tempo, larvas e ovos podem ser carregados para outras áreas 

podendo sobreviver a estas condições sendo necessária a aplicação de outras técnicas 

para complementar esta medida de controle. 

Esta técnica foi aplicada na Venezuela contra o vetor local An. 

pseudopunctipennis que se reproduzem em criadouros preferencialmente nas margens 

dos rios durante a época da seca, quando a correnteza do rio é lenta (BERTI e 

ZIMMERMAN 1998) e em plantações de chá e borracha ao sudeste da Ásia no controle 

de Anopheles minimus e A. maculatus (ROZENDAAL 1997). 

Mais de 30 instalações com sifões foram implantados em rios no Sri Lanka 

proporcionando o controle dos vetores da malária A largura destes sifões variava de 6 a 

21m movimentando um volume de água de 500 a 2500m3 disponível por fluxo. Isto 

causava mudança da velocidade da correnteza de 0,2 para 0,5rn1s. A equipe de 
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engenharia se inspirou nos sifões utilizados na Malásia incentivados pelos resultados 

positivos observados no controle da malária. Sifões automáticos que foram construídos 

em Penang, Malásia antes da Segunda Guerra Mundial estão operando em boas 

condições funcionando conforme foram projetados (KORANDSEN e col. 2004). 

O investimento inicial é alto, mas ao longo do tempo, os custos com a 

manutenção, que são baixos, podem compensar os gastos envolvidos no controle de 

mosquitos. 

O fluxo d'água pode ser aplicado com periodicidade de urna semana em 

áreas tropicais onde a proliferação de vetores é maior. Os intervalos para a aplicação da 

técnica podem ser ampliados quando houver diminuição da população de vetores locais. 

No caso da malária, esta técnica deve ser usada de modo a reduzir o número de vetores 

a um nível baixo que seja incapaz de manter a transmissão. A melhor forma de 

aplicação desta técnica se dá quando vários sifões e barragens são construídos em série 

na mesma represa ou rio sendo controlados todos ao mesmo tempo de forma automática 

urna vez por semana Entretanto, o desenho e a construção destes sifões e barragens são 

complexos necessitando de engenheiros especializados. O fluxo contínuo é eficaz contra 

Anopheles minimus, An. jluviatilis e An. aconitus. Larvas de certas espécies de 

Anophelinos, como An. gambiae escapam do impacto originado pelo fluxo: elas 

submergem para onde a água é mais tranqüila e permanece lá por horas até o flu.xo 

terminar. Depois as larvas vão para a superfície em locais preferenciais de 

desenvolvimento (RAFATJAH 1988). 

Alguns efeitos indesejáveis dessa técnica como a erosão, causa perigo para 

os habitantes locais que deverão ser notificados do dia e hora que a técnica será aplicada 

evitando assim possíveis riscos. 
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2.3- Mudança da salinidade da água: 

A mudança da salinidade da água é uma técnica de manipulação ambiental 

que VIsa originar condições desfavoráveis à proliferação de mosquitos atuando 

diretamente nos fatores fisicos dos criadouros. 

Para a aplicação desta técnica é necessário o conhecimento biológico do 

vetor para o uso da dessalinização ou aumento da salinidade da água proporcionando 

condições desfavoráveis à proliferação da espécie em questão. Cada vetor apresenta 

características únicas relevantes para a adeq uação desta técnica. 

A mudança da salinidade da água para o controle de vetores é adotada em 

diferentes localidades sendo necessário o acompanhamento da análise ambiental com 

devido controle do pH e a busca do melhor produto para aplicação que seja 

ambiental mente seguro. Têm-se encontrado resultados satisfatórios no emprego desta 

técnica para controle de vetores na Austrália (KAY e co!. 1993; RUSSEL e WEBB 

1999) e na Flórida (HANDEL e GREENNE 1992; REY e co!. 1999). 

Certos anofelinos, especialmente espécies encontradas em áreas costais, 

requerem um certo nível de salinidade para seu desenvolvimento. Por exemplo, A. 

sundaicus encontrado na costa das lagoas de Java, Indonésia e An. aquasalis no BrasiL 

A salinidade ótima para seu desenvolvimento larval é de 0,8 a 1,0% entretanto algumas 

larvas têm sido encontradas em situações extremas com salinidades máximas de 2,4% e 

mínimas de 0,35 em água doce. 

Experiências na Malásia mostraram que a redução da salinidade foi eficaz no 

controle de anofelinos. Na Itália, a construção de diques e comportas impedindo que a 
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água do mar formasse brejos, resultou no controle de An. sacharovÍ, um vetor local da 

malária 

Na Malásia, em locais de deságüe de rios onde ocorre acúmulo de água, o 

controle de vetores é realizado através da diminuição da salinidade controlada pela 

abertura de comportas que permite a saída da água do mar. Essa dessalinização não 

permitiu o desenvolvimento de An. umbrusus possibilitando seu controle na região do 

porto Swettenham (KORANDSEN e col. 2004). 

Em outras situações, algumas espécies de mosquitos intolerantes à alta 

salinidade, são controladas pela adição de água do mar. Em lagoas próximas ao mar a 

conexão entre a água salgada e doce podem ser realizada através da instalação de 

comportas controladas pelo fluxo da maré permitindo assim um aumento da salinidade 

inviabilizando possíveis criadouros (ROZENDAAL 1997). 

Na Austrália, em regiões alagadas pela maré que continham sedimentos 

sufidricos, observou-se que a modificação de comportas permitindo maior saída de água 

aumentou drasticamente o pH da água de 2,7 para 6. Isto causou redução larva! de 

99,98%. Antes da modificação da comporta não havia relato de espécies de peixes, 

porém após quinze dias da mudança nas comportas, foram observadas três espécies de 

peixes larvófagos. Estes resultados foram muito satisfatórios, pois se observou melhora 

na fauna e flora além de redução larval drástica promovendo um controle eficiente de 

vetores (EASTON e MARSHALL 2000). 
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2.4- Inundação e escoamento de água: 

A inundação e o escoamento de água, induzidos e controlados pelo homem, 

é uma medida de manipulação ambiental usada para o controle de mosquitos vetores. 

Inundações periódicas de áreas de criadouros pode redu7ir o número de 

mosquitos locais. Os resultados observados são parecidos com o que ocorre após uma 

grande chuva que por onde passa carrega os ovos, larvas e pupas de mosquitos. Este 

efeito pode ser observado naturalmente em locais onde ocorreram excessivas irrigações, 

grandes chuvas, transbordamento e enchentes acidentais. As larvas, ovos e pupas são 

destruídas com esta inundação (WHO 1982). 

Para se evitar possíveis danos, deve-se estudar o relevo e o desnível do local 

antes da aplicação desta técnica, pois são fatores que interferem no fluxo da água. 

2.5- Contaminação da água por materiais orgânicos: 

A contaminação da água, de forma controlada, pode reduzir a população de 

mosquitos tomando-se uma medida de manipulação ambiental usada no controle de 

vetores. 

Para que esta seja uma medida eficaz, deve-se ter conhecimento biológico do 

vetor e o tipo de criadouro em que é mais comumente encontrado para que a água 

poluída não seja atrativo à oviposição da espécie alvo de controle. Geralmente, os 

vetores da malária não são encontrados em águas poluídas porque a maioria das 

espécies anofelinas não se desenvolve em águas com materiais orgânicos, com algumas 
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exceções para o caso de An. stephensi no Iran e An. arabiensis na Nigéria Poluentes 

orgânicos impedem a oxigenação da água resultando numa condição anaeróbica que é 

um fator que dificulta o desenvolvimento do vetor. 

O uso da vegetação em putrefação demonstrou ser eficaz para impedir o 

desenvolvimento de anofelinos (OPS 1964). Por outro lado, a contaminação acentuada 

de matéria orgânica na água é um fator agravante na proliferação de culicídeos podendo 

aumentar a incidência de casos de filarioses e encefalites. 

Poluição de águas com sisal e cana de açúcar têm sido usados com sucesso 

no Sri Lanka e nas Filipinas no controle de anofelinos, porém, recentemente no Brasil, a 

poluição de rios com detritos de indústrias produtoras de álcool, têm originado o 

aparecimento de outros insetos causadores de incômodo (RAJ AGOP ALAN 1991). 

Em geral é dificil justificar a poluição da água com o propósito de controlar 

mosquitos, pois essa estratégia pode atingir organismos não-alvos. É importante lembrar 

que este método deve ser aplicado somente se esta poluição induzida for temporária e 

controlada, amenizando assim o impacto para o meio ambiente. 

2.6- Áreas de sombra e exposiçlo ao sol: 

Exposições excessIvas ao sol e sombra são fatores que dificultam o 

desenvolvimento de algumas espécies de mosquitos tomado-se uma medida de controle 

de manipulação ambiental quando devidamente utilizada 

Muitas espécies de anofelinos podem apresentar em seus estágios larvais 

adaptações por áreas ensolaradas e outros por locais sombrios corno, por exemplo, na 
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Venezuela a espécie An. pseudopunctipennis é comumente encontrada em criadouros 

expostos ao sol onde suas larvas se misturam entre as algas verdes que servem de 

alimento e proteção. As algas podem ser eliminadas com o plantio de árvores que 

proporcionam sombra, conseqüentemente o desenvolvimento das larvas dessa espécie é 

inviabilizado (BERTI e ZIMMERMAN 1998). O plantio de árvores e arbustos, ao longo 

das margens dos rios, tem sido eficaz no controle de Anopheles maculatus e An. 

minimus nos jardins de chá em Assam, Índia. Na Malásia, An. maculatus também foi 

controlado com o plantio de árvores causadoras de sombra (ROZENDAAL 1997, 

KORANDSEN e col. 2004). 

As espécies que apresentam essas adaptações têm sido controladas há muito 

tempo pela retirada da vegetação de borda, promovendo exposição ao sol, ou indução 

artificial de sombra Durante a noite, são implantadas luzes sobre as áreas de criadouros 

no combate a vetores sensíveis à luz. Entretanto a utilização do método de exposição 

solar, que requer a derrubada de árvores quando aplicado em longa escala, é um tanto 

complexo quando a margem dos rios está circundada por árvores antigas e de grande 

porte, pois ao mesmo tempo retiram-se árvores que demoraram décadas para crescer 

causando impacto ao ambiente. Outros métodos de manejo podem ser preferencialmente 

usados nessas situações. 

A retirada da vegetação para exposição ao sol foi descrita em estudo 

realizado nas Filipinas para o controle de An. jlavírostris (FOLEY e col. 2002). O 

sensoriamento remoto foi utilizado e as fotos tiradas por satélite ajudaram a identificar o 

tipo de vegetação e as áreas de sombra e exposição ao longo de um rio em Hayang 

Nangka nas Filipinas. O objetivo era relacionar a incidência de An. jlavírostris com as 

áreas de sombra e exposição ao sol para melhoria da implementação de medidas de 
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controle. Em Sabah, Malásia esta técnica foi eficaz no controle de An. balabacensis 

(ROZENDAAL 1997). 

o conhecimento da afinidade do vetor quanto ao tipo de criadouro é 

fundamental para a viabilidade desta técnica 

2.7- Secagem por evapotranspiração: 

o plantio de árvores que possui elevada taxa de evapotranspiração reduz a 

umidade do solo diminuindo assim o surgimento de possíveis criadouros e 

conseqüentemente o número de mosquitos sendo assim uma medida de manipulação 

ambiental aplicada no controle de mosquitos vetores. 

Ao longo dos anos, o plantio de eucalipto tem sido eficaz na diminuição das 

áreas de criadouros. Euca/yprus robusta é uma planta de crescimento acelerado que 

possui propriedades especiais como a de causar ressecamento do solo onde. Esta árvore 

lança na atmosfera urna grande quantidade de água em forma gasosa 

O grau de perda de água vai depender de fatores como luz, calor, umidade e 

espécie de eucalipto, podendo atingir até de 0-300glh/m2 de área cultivada Por 

exemplo, em dois hectares de área cultivada é estimada a liberação de seis toneladas de 

água por hora em condições ótimas. O espaço adequado entre as árvores deve ser 

respeitado durante o plantio para melhor desenvolvimento das plantas. Outra 

característica predominante no E. robusta é a de desprender um aroma que possui 

propriedades repelentes para insetos (RAF ATJAH 1987 e ROZENDAALL 1997). 
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Em Gujarat, na Índia, a população participou do plantio de um milhão de 

mudas de eucalipto organizadas pelo Centro de Pesquisas de Malária como forma de 

manejo ambiental causando assim a evapotranspiração e secagem de regiões úmidas no 

controle de anofelinos (RAJAGOP ALAN e col. 1991). 

Nas proximidades da Hidrelétrica de Bharat Heavy, Índia, o plantio de 

milhares de eucaliptos pela população foi uma medida adotada pelo programa de 

combate à malária desenvolvido pela hidrelétrica e autoridades locais (VIERANDRA e 

col. 1997). 

2.8- Uso da Manipulação Ambiental na agricultura: 

A água é um elemento de grande importância para garantir o 

desenvolvimento vegetal essencial à prática da agricultura. Um sistema de irrigação sem 

monitoramento gera desperdício de água que poderá contribuir na formação de 

criadouros. 

A manipulação ambiental na agricultura tem como propósito diminuir o 

desperdício de água, com isso, a formação de criadouros fica comprometida. 

Intervenções na irrigação e canalização adequadas, entre outras, são medidas 

enquadradas dentro da manipulação ambiental quando é adotada com o propósito de 

diminuir a formação de criadouros sendo conseqüentemente uma medida eficaz no 

controle de mosquitos. 
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2.8.1- Manejo aplicado às plantações de arroz: 

o arroz é um cereal que possui muitos nutrientes, de fácil preparo e digestão, 

é um dos grãos mais consumidos por todo mundo, seu cultivo se estende por quase 

todos os países para atender ao consumo populacional. 

Nas plantações de arroz, observa-se uma situação agravante, pois sua forma 

de cultivo em brejos aumenta de maneira acentuada as condições favoráveis à 

ploriferação de mosquitos. Mais de 150 espécies de mosquitos incriminadas como 

veiculadores de patógenos são encontradas em plantações de arroz de diversas 

localidades do mundo. Numa plantação de arroz, os fatores ambientais mudam 

drasticamente conforme as fases de crescimento da planta e do preparo da terra para o 

plantio, possibilitando uma sucessão de espécies de mosquitos facilmente encontrados 

nessas plantações (LACEY E LACEY 1990). 

Os Métodos de manejo ambiental proposto para o controle de mosquitos 

vetores são direcionados à irrigação, limpeza de canais, manejo da palha e 

monitoramento da quantidade de água utilizada 

Segundo Veerapatran e col., 1995; a manipulação da irrigação em áreas de 

plantações de arroz é um meio muito eficaz contra larvas. É preciso planejar esta 

manipulação de acordo com a prática de cultivo e os tipos de criadouros formados 

relacionando com as espécies locais de mosquitos. Deve-se prevenir a formação de 

poças quando a irrigação for interrompida É necessário limpar os canais de drenagem 

d'água para prevenir inundações acidentais e instalar estruturas que permitirão controlar 

a água O uso desta intervenção tem sido eficaz nas plantações de arroz na Índia. 
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A utilização da irrigação intermitente (com períodos secos e encharcados) é 

realizada de acordo com os períodos de crescimento dessas plantas sendo proposto 

desde 1922 como medida de controle de vetores da malária na Índia e China Uma série 

de comparações foi realizada desde então entre a colheita da irrigação intermitente e 

contínua Não há necessidade de que o vegetal fique submerso durante todo período de 

crescimento, se houver drenagem completa da água na plantação durante dois a três 

dias, as larvas morrerão e os vegetais não sofrerão danos. Os ciclos e a duração do 

período seco da plantação deve ser analisado segundo o tipo de irrigação, textura do 

solo, variedade da planta dentre outros fatores (ROZENDAALL 1997; 

RAJAGOPALAN e coI.1991). 

Em simulações de estratégias de manejo computadorizadas de Psorophora 

columbiae, a irrigação controlada não se demonstrou efetiva em plantações de arroz 

com características das plantações localizadas em Lousiana, 1985. Estes resultados 

negativos são relacionados a características desse vetor e não à irrigação intermitente, 

pois estes apresentam alta fecundidade e habilidade de se estabelecer em diferentes 

hábitats (FOCKS e McLAUGHLIN 1988). 

Em Mian Mir, na Índia, foram implantadas medidas para redução de 

criadouros de vetores em plantações de arroz. Foram adotados o reparo dos canais de 

irrigação e sua limpeza, retirada da vegetação e redução de depressões ao longo do 

canal por nivelamento. Foi realizada a aplicação de óleo de querosene e drenagem no 

período chuvoso. A incidência de malária na localidade originou discussões entre a 

população sobre o papel da irrigação no plantio de arroz e de como combinar a 

necessidade de produzir alimento para subsistência sem intervenções negativas na saúde 

da população. Atualmente a adoção de drenagem superficial e subterrânea tem sido 
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considerada como melhor opção para o controle da malária nesta região 

(KORANDSEN e col. 2004). 

Considerando a palha de arroz como fonte de nutrientes para algas e 

microorganismos, que por sua vez servem de alimentação para as larvas de mosquitos, 

deve-se propor medidas adequadas de manejo da mesma. 

Na Califórnia, estudos do manejo da palha de arroz relacionados com o 

período chuvoso do inverno, propõem como medida de manejo mais adequada o uso de 

queimada da palha seguida de inundação local. O retalhamento da palha de arroz e sua 

incorporação ao solo ou a remoção, não apresentaram vantagens na diminuição da 

população de Cu/ex tarsalis. Verificou-se que nos locais onde a palha de arroz era 

triturada e incorporada ao solo seguido de inundação,. o número de Cu/ex foi maior 

juntamente com a riqueza de nutrientes, algas e microorganismos (LA WLER e DRITZ 

1999). 

Quando ocorre abandono das plantações de arroz, deve-se eliminar as 

possibilidades de acúmulo de água que propiciem o desenvolvimento de mosquitos 

vetores. Deve ser realizado o manejo da palha de arroz para diminuir os nutrientes que 

servem de alimento para larvas. 

Em plantações de arroz abandonadas localizadas ao sul de Carolina, a palha 

de arroz foi queimada e a altura da vegetação contribui para que a intensidade do fogo 

fosse maior promovendo melhores resultados nas condições dos ovos de Aedes 

taeniorhynchus tomando-os mais inviáveis (W ALLACE e coI.1990). 
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2.8.2- Construção de Canais: 

A construção de canais com o propósito de combater a formação de 

criadouros de mosquitos é uma medida de manipulação ambiental utilizada no controle 

de mosquitos vetores. 

Na agricultura, a construção de canais é muito utilizada para aplicar água no 

solo com a finalidade principal de manter um grau de umidade mais adequado para o 

crescimento de plantas proporcionando melhores resultados nas colheitas. Também 

pode ser utilizada para prevenir acúmulos excessivos de água da chuva e do mar em 

áreas de depressão do solo e em outros locais em que a água se deposita (OMS 1984; 

ROZENDAAL 1997). 

Os tipos de canais construídos são canais abertos localizados na superficie 

ou fechados - conduzidos por tubos. 

Os canais abertos geralmente são mantidos por águas provenientes de rios e 

represas. A velocidade da água é regulada pelas diferenças de níveis da superficie. Os 

canais fechados são, na maioria das vezes alimentados por águas de poços ou 

mananciais subterrâneos e seu fluxo é regulado por bombeamento não sendo limitado a 

diferenças na superficie para sua eficácia 

Canais abertos: 

No planejamento da construção de canais abertos, deve ser levada em 

consideração a velocidade de água que passará dentro do canal. A velocidade 
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excessivamente rápida gera erosão nas paredes do canal, já as correntes de água lentas 

causam estagnação de água e de sedimentos viabilizando a formação de criadouros. 

Segundo OMS 1984, os canais abertos, localizados na superficie do solo, 

possuem algumas desvantagens tais como: 

./ É um dos grandes colaboradores na formação de criadouros de 

mosquitos; 

./ Perda de água pelas infiltrações e conseqüentemente a urnidificação 

excessiva das terras canalizadas; 

./ Perigo de ruptura das encostas por erosão; 

./ Crescimento de vegetação aquática ao longo do canal aumentando os 

custos de sua manutenção; etc ... 

Para reduzir ou até eliminar estes inconvenientes, é proposto que o canal seja 

revestido interiormente. Este revestimento pode ser de concreto, material plástico, 

asfalto ou outro que cause impermeabilidade como observados na figo 3.6 do anexo 3. A 

economia que o revestimento trará ao canal é vantajosa, pois a perda de água fica assim 

diminuída. Observa-se maior proteção do canal quanto à formação de brechas e até a 

economia de terras cultiváveis, pois os canais revestidos são mais estreitos e os orifícios 

de abertura para deságüe são menos numerosos (OPS 1964). 

A cimentação de 565m de canais para drenagem de água parada localizados 

próxima a Hidrelétrica de Bharat Heavy, Índia, e sua devida manutenção e limpeza 

garantiram uma diminuição de criadouros e conseqüentemente dos casos de malária na 
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região. O devido cuidado com o gradiente de fluxo d'água durante a cimentação desses 

canais garantiram fluxo contínuo e permanente (VIERANDRA e col. 1997). 

Foi demonstrado que a presença da vegetação ao redor e dentro dos canais 

para irrigação em plantações de cítricos na Flórida, causou a ploriferação de inúmeras 

espécies de vetores sendo que a retirada dessas plantas diminuiu consideravelmente o 

número destes mosquitos (TAYLOR e col. 1999). 

Quando o canal é revestido, o crescimento da vegetação aquática fica 

diminuído, mas periodicamente deve ser realizada limpeza da vegetação e dos 

sedimentos depositados ao longo do canal para redução de água parada O fluxo 

repentino de água, descrito neste capitulo, é uma medida que pode ser usada neste caso. 

Canais fechados, ou conduzidos por tubos: 

Projetos que visam o combate a doenças veiculadas por mosquitos podem 

incluir a construção de canais fechados para a drenagem e irrigação de áreas cultiváveis 

tomando-se uma medida de intervenção enquadrada dentro do manejo ambiental no 

controle de mosquito. 

Nas redes de canais fechados não há necessidade de combate aos criadouros, 

pois esse sistema não contribui na formação de criadouros sendo mais eficiente utilizá

lo em regiões que o clima e a pluviosidade favoreçam a proliferação de mosquitos. 

A construção de canais conduzidos por tubos geralmente é mais dispendiosa 

que a construção de canais abertos. A rede de tubulação deve estar numa profundidade 

segura, de 1,20 a 1,80m, para não ser danificada pelos arados e máquinas agrícolas. A 

água que irá alimentar o sistema deve ser limpa, ou seja, livre de resíduos que poderão 

impedir o fluxo de água nos duetos. Este sistema de transporte da água, quando usado 
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na agricultura, permite o aproveitamento de toda terra cultivável. (OMS 1984; OPS 

1964). 

2.9- Controle da vegetação aquática, de borda e marginal: 

A retirada da vegetação aquática, seja ela localizada próxima à margem 

(borda), na superficie aquática (flutuante) e na margem (marginal) é uma ação dentro do 

manejo ambiental que pode ser utilizada no controle de mosquitos, pois sua aplicação 

tem-se demonstrado eficiente na redução de áreas adequadas à proliferação e ao 

desenvolvimento larval. 

Represas, rios, lagos, hidrelétricas ou outros locais onde há grande volume 

de água podem apresentar em suas margens criadouros em potencial. 

A vegetação emergente densa que cresce em áreas que apresentam grande 

volume de água permite a produção de mosquitos e impede os esforços aplicados na 

redução dos mesmos. A vegetação aquática flutuante é um ótimo abrigo para larvas, a 

vegetação de borda permite o pouso das fêmeas facilitando a oviposição e a vegetação 

marginal por sua vez abriga os mosquitos adultos. 

Em pequenos criadouros de mosquitos, a remoção pode ser realizada 

manualmente já nos criadouros extensos a retirada da vegetação deve feita com 

maquinários especializados para coleta 

Uma característica muito importante a ressaltar é que todos os depósitos de 

água construídos pelo homem devem ter as margens em declive e limpas com nenhuma 

vegetação que ofereça proteção a larvas de mosquitos. Este método expõe as larvas a 
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predadores como peixes e a ação da ondulação da água A devida conservação das 

margens tem grande importância para limitar a reprodução de mosquitos (OPS 1964). 

Alguns técnicos responsáveis pela construção de "wetlands" consideram a 

presença da vegetação de borda densa um fator preventivo ao desperdício de água 

contribuindo para a melhoria da qualidade da mesma Estudos demonstraram que a 

retirada da vegetação de borda não interfere na qualidade da água Dentre as técnicas de 

remoção da vegetação em ''wetlands'' estudadas na Califórnia e Arizona a queimada 

seguida de amontoamento de fragmentos de britas foi a que obteve melhores resultados 

no controle de mosquitos (W AL TON e col. 1999). 

Em outros estudos, o manejo da vegetação de borda que se dá através da 

prática da queimada seguida de amontoamento de fragmentos de britas reduziu a 

população de Cu/ex tarsalis de forma significante por três meses após o manejo da 

vegetação sem apresentar alterações na qualidade da água em áreas construídas de 

'''wetlands'' (W AL TON e col. 1998a). O amontoamento de britas na margem é 

exemplificado na Fig. 2 e 3 do anexo 5. Esta técnica é muito eficaz, pois impede o 

crescimento da vegetação nas margens. 

Logo após a inundação de "wetlands" na região de São Jacinto, Califórnia, 

houve o aparecimento de vegetação emergente em abundância Observou-se variação 

significativa entre Cu/ex tarsalis e Cx. herythrothorax conforme o tipo de vegetação 

emergente sazonal. Os esforços de controle da vegetação devem ser empregados não 

somente na região restrita às margens, mas também nos arredores, pois os mosquitos 

adultos procuram a vegetação para repouso entrando em contato com aves que se 

encontram no local para fazerem seus ninhos ou para abrigo facilitando assim o contato 

entre vetores e possiveis reservatórios de arboviroses (W AL TON e col. 1998b). 
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No rio Luanshya, Zâmbia; a retirada da vegetação marginal juntamente com 

a remoção de materiais que poderiam obstruir o fluxo do rio foram medidas eficazes, 

pois causou o aumento da velocidade do fluxo d'água, proporcionando condições 

impróprias para oviposição nas margens reduzindo assim o número de anofelinos e 

conseqüentemente a malária regional (UTZINGER e col. 2001). 

No caso do Rio Pinheiros, em São Paulo, a vegetação é cortada da margem e 

conduzida pela correnteza para áreas de captação e retirada A retirada é feita com 

maquinário especializado. 

Em áreas urbanas, a poluição das águas é um fator preocupante, pOiS 

interfere no fluxo d'água de rios e canais. Isto permite o aparecimento acentuado de 

plantas aquáticas flutuantes e de borda que facilitam a oviposição sendo um ótimo 

hábitat larval para muitas espécies de mosquitos. A vegetação marginal é um ótimo 

local para permanência de mosquitos adultos. São dados exemplos destas vegetações 

adequadas para a ploriferação de vetores nas Figuras 1, 2 e 3 do anexo 4 e Fig. 1 do 

anexoS. 

Após a remoção mecânica destas plantas, observada na Fig. 4 do anexo 4, o 

Rio Pinheiros apresenta margens que não são atrativas à oviposição. Esta medida é 

eficaz no controle de culicídeos vetores. 

Em algumas regiões o uso do sensoriamento remoto tem sido uma 

alternativa valiosa na identificação dos tipos e caracteristicas da vegetação onde a partir 

desses dados podem ser determinados os criadouros de mosquitos. O uso desta 

tecnologia poderá garantir uma melhor qualidade na análise das técnicas de controle 

regionais. 
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A remoção da vegetação aquática é primordial no controle da filariose da 

Brugia Estima-se que mais de 13 milhões de pessoas sofrem com a filariose no Oriente. 

A remoção de plantas aquáticas flutuantes em coleções hidricas de pequeno porte deve 

ser realizada esporadicamente para evitar a proliferação de Mansonia (ROZENDAAL 

1997). 

As larvas e pupas de Mansonia ficam submersas e ligadas às plantas 

aquáticas dependendo delas para a respiração e proteção. Em Kerala Satate, na Índia, o 

controle da população de Mansonia sp. foi realizado com a participação da população 

para retirada em massa das plantas aquáticas mais comuns encontradas na região: Pistia, 

Eichhomia e Salvinia. O controle biológico foi utilizado como complemento do manejo 

ambiental, peixes foram distribuídos gratuitamente entre a população juntamente com a 

orientação para soltá-los em pequenas lagoas comuns na região. Em Mubamma 

Panchayath, a situação da proliferação de Mansonia e os inúmeros casos de filariose 

estão relacionados diretamente com a má qualidade das condições ambientais 

existentes. Residências precárias e outros diversos problemas associados às condições 

socioecoDÔmicas insatisfatórias fazem com que a participação da comunidade seja 

necessária devendo ser devidamente orientada com o intuito de causar mudanças no 

comportamento humano, fator primordial para o sucesso do controle. 

(RAJAGOP ALAN e co!. 1991 ; SUNNY e col. 1988). 
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2.10- Uso de bolinhas de polystereno (isopor): 

o uso de bolinhas de isopor para o controle de mosquitos é uma medida 

interessante e eficaz de manipulação ambiental. 

As bolinhas de isopor permanecem flutuando na superficie da água, 

formando uma camada com espessura ideal de 1 - 2 cm, que impede o desenvolvimento 

de mosquitos causando a morte de larvas por asfixia e ainda não permite a oviposição 

das fêmeas. 

São duráveis podendo permanecer flutuando por anos. São de fácil uso não 

sendo tóxicas para o homem., animais e peixes podendo ser utilizadas até mesmo em 

água potável. 

A obtenção das bolinhas pode ser feita com a reutilização do isopor usado 

para embalar materiais sendo necessário fragmentá-lo quando estiver compacto. Alguns 

materiais já vêm embalados com bolinhas de isópor, porém., em grandes quantidades 

deve ser obtido junto às indústrias petroquímicas. 

Uma característica do material das bolinhas é a de expandir-se quando 

colocadas em panelas com água fervente (100° C) aumentando consideravelmente de 

volume, sendo expandidas até trinta vezes. Na figo 3.7 do anexo 3 observa-se o 

manuseio das bolinhas para serem expandidas. O transporte deste material é muito fácil 

e barato. Por ser leve e resistente, as bolinhas podem ser transportadas em sacos 

plásticos e levadas para o local de aplicação onde serão expandidas. O diâmetro inicial 

adequado antes de serem expandidas para o uso no controle de mosquitos é de 2mm. 

Trinta litros dessas bolinhas podem pesar até 1,25 Kg e são suficientes para cobrir 3m2 
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de água (medida aproximada de uma latrina) formando lcm de camada superficial 

(ROZENDAAL 1997). 

As bolinhas de isopor devem ser aplicadas em locais hídricos artificiais, 

localizados em ambiente antrópico tais como latrinas. Seu uso, portanto, se limita 

apenas a criadouros localizados em reservatórios artificiais de água que não entrem em 

contato com lagos e rios prevenindo a contaminação ambiental. 

Na Índia esta técnica foi usada com grande sucesso. O uso de bolinhas de 

isopor é uma técnica adequada principalmente em locais onde a população apresenta 

baixo nivel sócio econômico possuindo instalações sanitárias inadequadas fazendo uso 

de latrinas como sanitário e cisternas como reservatórios de água (SHARMA 1987). 

As bolinhas de isopor foram usadas no controle da malária pela Usina 

Hidrelétrica de Bharat Heavy em criadouros localizados nas câmaras e pequenos 

tanques de água que possuíam válvulas subterrâneas sendo eficazes no controle de 

anofelinos (VIERANDRA e col. 1997). 

Em Recife, no Brasil, esta técnica foi utilizada com sucesso em latrinas e 

cisternas de água para o controle da filariose veiculada pelo Cu/ex quinquefasciatus. 

Este controle foi realizado junto à população carente local diminuindo assim o uso de 

produtos químicos. O uso das bolinhas de isopor foi uma técnica durável e econômica 

(FURTADO e col. 1996). 
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Capo 3- Proteção da habitação e de seus moradores 

A proteção da habitação e de seus moradores é uma medida que visa reduzir 
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3.1. Moradia à prova de mosquitos: 

Mudanças estruturais e fisicas numa moradia funcionam como barreira fisica 

impedindo a entrada de mosquitos e outros artrópodes veiculadores de doenças sendo 

uma medida eficaz enquadrada como manejo ambiental. 

Definir se uma casa é adequada ou não é sempre um fator que gera confusão, 

pois o que é adequado para uma família pode não ser para outra de acordo com a 

preferência de cada morador. Muitas vezes os problemas sociais vão além da 

preocupação com a profilaxia de doenças veiculadas por artrópodes. Nos países em 

desenvolvimento localizados nas regiões tropicais, 30 a 60% da população vivem em 

condições inadequadas, precárias, sem água tratada e saneamento básico agravando 

assim a mortalidade infantil. Porém, muitos mosquitos sugam sangue das pessoas 

durante a noite em suas próprias casas. Seja qual for a realidade local, é possível 

observar cuidados básicos para isolamento das entradas de mosquitos tomando a 

residência mais segura para os moradores (SCHOFIELD e col 1991). 

Pequenas e grandes aberturas numa casa permitem a entrada de mosquitos. 

Em áreas tropicais, onde a temperatura é alta, a boa ventilação que entra pelas portas e 

janelas é um facilitador à entrada de mosquitos. O uso de aparelhos de ar 

condicionado permite o fechamento de portas e janelas, porém não é acessível à maior 

parte da população. Manter as entradas de ar fechadas não é viável, pois não permite a 

ventilação, porém, o uso de telas no beiral do telhado, nas portas e janelas, como 

observado na figo 3.6 do anexo 3, é uma medida segura que impede a entrada dos 

insetos permitindo a ventilação, porém o fluxo de ar é menor. 
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A tela adequada para ser usada nas portas e janelas deve possuir orificios 

menores que 1,5mm para não permitir a entrada de mosquitos e os materiais mais 

comuns usados para telar são: 

./ Algodão: eficiente, de baixo custo, mas de fácil danificação. A ventilação é 

reduzida por volta de 70% . 

./ Tela metálica: a redução da ventilação é de 30 a 50%. Além de impedir a 

entrada de artrópodes não permite a entrada de roedores. Porém, muitos 

metais corroem rapidamente em áreas que apresentam umidade elevada; o 

uso do aço inoxidável ou cobre evita este problema, mas são mais caros . 

./ Tela plástica: o custo é muito baixo e de fácil colocação; a ventilação é 

reduzida por volta de 35%. Porém, as telas de Nylon não são duráveis 

quando expostas diretamente ao sol, fibras de vidro revestidas de PVC são 

mais duráveis. 

Como medida complementar, as telas podem ser impregnadas com 

inseticidas provocando uma barreira tóxica adicional. Além da barreira fisica, os 

mosquitos que não encontram forma de passar pela tela entram em contato com o 

produto tóxico impregnado, se envenenam e morrem. 

O uso de cortinas oferece urna barreira fisica para entrada de mosquitos 

quando colocadas em portas quando esta não possui tela As cortinas devem ser de 

fibras soltas para causar movimento conforme o vento e a entrada de pessoas. Também 

pode ser impregnada com inseticidas para melhores resultados (ROZENDAAL 1997). 
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3.2- Proteção Individual 

As medidas utilizadas para proteção individual como o uso de mosquiteiros, 

repelentes e roupas apropriadas visam proporcionar uma barreira física, que 

complementada com a química, impeçam ou reduzam o contato entre o homem e o 

vetor. A proteção individual é uma medida efícaz enquadrada no manejo ambiental 

3.2.1- Uso de mosquiteiros 

Os mosquiteiros constituem uma barreira física contra as picadas dos 

mosquitos e outros insetos durante a noite (WHO 1982). 

O uso de mosquiteiros é uma medida de proteção individual muito 

importante para prevenir picadas de mosquitos e sua utilização tem diminuído o contato 

mosquito-homem durante o período de descanso humano. Seu uso é limitado para a 

profilaxia de doenças veiculadas por espécies de hábitos noturnos e antropofílicos, 

portanto o conhecimento biológico do inseto em questão deve ser considerado para a 

implantação desta medida 

Existem vários modelos e tamanhos de mosquiteiros como exemplifícados 

nas fíguras 3.1 a 3.5 do anexo 3. O material usado na sua confecção também varia, mas 

aconselha-se algumas medidas de segurança e padronização para melhor efícácia, segue 

algumas orientações quanto: 

- Cor: preferencialmente branca para facilitar a visualização dos mosquitos 

que pousam nos mosquiteiros~ 
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- Resistência: devem ser elaborados com tecido e linha resistentes; 

- Tipo de tecido: algodão e tecidos sintéticos como o nylon; 

- Apresentar perfurações no tecido: os orificios no tecido devem permitir a 

ventilação, porém deve impedir a entrada de mosquitos, por isso aconselha-se orificios 

de diâmetro 0,1 a 0,18cm; 

- Borda: deve possuir borda inferior de proteção para evitar danos ao tecido. 

Pode ser feita de malha ou de materiais sintéticos como o nylon A borda do 

mosquiteiro permite o ajuste embaixo do colchão ou, quando não usado desta maneira, 

pode possuir pequenos objetos pendentes causando peso e ajuste do mosquiteiro ao 

colchão para não deixar brechas de entrada aos mosquitos. A largura ideal da borda é de 

30cm não sendo necessário maiores medidas (WHO 1982; OMS 1984; ROZENDAALL 

1997). 

3.2.2- Uso de Mosquiteiros Impregnados com inseticida: 

Além da proteção fisica causada pelo uso do mosquiteiro, pode-se tratá-Io 

com inseticida causando assim um efeito repelente exercendo sua ação protetora mesmo 

quando danificado. Considerando que aproximadamente um milhão de crianças morrem 

anualmente devido à malária, as medidas preventivas devem ser adotadas em regiões 

onde essa doença é endêmica Os mosquiteiros impregnados com inseticidas podem ser 

usados na proteção de crianças juntamente com o uso de roupas apropriadas, repelentes 

e inseticidas para melhores resultados (FISCHER e BIALEK 2002). 
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Os mosquiteiros impregnados com inseticida funcionam como uma 

armadilha Os insetos são atraídos pelo C02 liberados na respiração e pelos odores da 

pele humana e quando pousam na superficie do mosquiteiro, para se aproximar da 

pessoa que está dormindo, entram em contato com o inseticida, contamina-se e morre. A 

impregnação de inseticida no mosquiteiro é uma témica mais econômica que a 

aplicação do inseticida ~ paredes das casas, pois estas não possuem fatores de atração 

para os mosquitos e a superficie tratada é bem menor. 

Os inseticidas mais utilizados para impregnar mosquiteiros são os 

piretróides (pennetrina e deltametrina) que são dissolvidos em água para a aplicaçlo. A 

pennetrina é mais eficiente quando aplicada nos mosquiteiros sintéticos (nyton e 

poliéster) e a deltametrina é mais eficiente quando aplicada no mosquiteiro de algodão. 

O volume de absorção deve ser considerado durante a diluição porque os mosquiteiros 

de algodão absorvem muito mais que mosquiteiros de nylon e poliéster (CURTIS e col. 

1991b). 

OMS 1984 considera que um mosquiteiro com malha apresentando orificios 

de 6mm de diâmetro (valor do orificio aumentado seis vezes) quando impregnado com 

algum tipo de inseticida ou outra substância repelente, pode repelir os mosquitos 

durante uma semana aproximadamente sem contar que aumenta consideravelmente a 

circulação de ar. 

O uso de aerosóis, serpentinas, vaporizadores e repelentes possuem uma 

desvantagem quanto ao uso de mosquiteiros por não serem permanentes. Os 

mosquiteiros são mais eficazes, pois podem ser utilizados repetidamente e são 

acessfveis à população. 
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Os mosquiteiros geralmente são muito utilizados pela população de regiões 

tropicais própri~ à proliferação de mosquitos. Porém, nas regiões Tropicais a sensação 

de calor é mais sentida que em outras regiões sendo este um fator limitante ao uso, pois 

os mosquiteiros reduzem a circulação de ar no. Este fato foi observado em estudo 

populacional ao norte de Gâmbia onde de 80% das mães entrevistadas somente 70% 

del.~ faziam uso de mosquiteiros para proteção de crianças menores de um ano, mesmo 

sendo comum na região a mortalidade infantil por malária (BROWNE e col. 2001). 

A educação sanitária e a participação da comunidade são indispensáveis no 

que diz respeito ao uso em massa dos mosquiteiros (BERTI e ZIMMERMAN 1998). 

O emprego em grande escala de mosquiteiros impregnados pode ser muito 

útil nos locais onde o vetor apresenta endofilia No caso do controle da malária no 

B~il, o principal vetor da malária, An. darlíngi, apresenta comportamento exofilico e 

exofágico não sendo esta a melhor medida preventiva para a região Amazônica 

(SANTOS e col.l999). 

Fatores que dificultam o emprego desta técnica são a impossibilidade de 

reimpregnação dos mosquiteiros pela dificuldade de acesso nas ~ de transmissão de 

malária e a lavagem periódica dos mosquiteiros pela população reduzindo ~im o poder 

residual do inseticida (OPS 1993). 

3.2.3- Uso de repelentes: 

O uso de repelentes é um método utilizado para reduzir o contato entre o 

vetor e o homem. Este método é muito utilizado por pessoas que durante um curto 

periodo de tempo entram em zonas de transmissão de patógenos por vetores, não sendo 
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muito prático para moradores da região. Os repelentes possuem importância militar e 

por isso são bastante investigados (OPS 1993). 

Os repelentes devem satisfazer várias condições: como a de ser inofensivo 

para o usuário, eficaz contra as espécies de mosquitos existentes na região, não possuir 

cheiro desagradável e não deixar manchas. Quando aplicado na pele, deve ser espalhado 

uniformemente em todas as partes expostas da pele, pois os mosquitos picam em lugares 

em que o produto não foi passado adequadamente. Não deve ser aplicado nas regiões 

dos olhos e das mucosas para evitar irritação (WHO 1982). 

Os repelentes podem ser extraídos de plantas ou obtidos de forma sintética, 

como será explicado a seguir. 

Repelentes sintéticos: 

Durante o tinal do século vinte, muitos repelentes sintéticos têm sido 

produzidos com características não tóxicas, de longa duração e cosmeticamente 

inofensivo ao usuário. As substâncias que apresentaram maiores sucessos para aplicação 

na pele foram desenvolvidas no início deste século, conhecidas como dimetil phthalate, 

indalone e etil hexanedioI. Estas substâncias são as mais usadas na fabricação de 

repelentes. 

A formulação do repelente pode ser em forma de líquidos, cremes, 

sabonetes, spray aerosóis, etc... O repelente é sempre misturado com óleos ou bases 

alcoólicas e um suave perfume. As misturas de base como óleos, polímeros e silicones 

tendem a aumentar a duração de sua eficácia podendo chegar até doze horas em 

algumas formulações, mas normalmente encontramos os repelentes mais comuns de 

duração entre quatro e seis horas devendo ser reaplicado. Alergias ou outras reações 
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sérias podem ser observadas após a aplicação do repelente. Geralmente o uso em 

adultos é seguro, porém as crianças são mais sensíveis ao produto devendo ser utilizado 

com cautela (ROZENDAAL 1997). 

Para melhor proteção contra picadas de anofelinos, o repelente deve ser 

usado em dois períodos: o do entardecer e o do amanhecer, quando os mosquitos se 

mostram mais ativos. Porém em outros gêneros, os mosquitos podem apresentar outros 

momentos de melhor atividade. Por isso, o conhecimento biológico dos vetores da 

região contribui para melhores resultados quanto à forma mais otimizada para o uso do 

repelente. 

Repelentes Naturais: 

Os repelentes naturais são encontrados em folhas, sementes, flores e outras 

partes de plantas que possuem fator repelente e são usadas há muito tempo para afastar 

ou até matar mosquitos adultos e larvas. O cinamomo, Melia azedarach e Nim, 

Azadirachta indica; são plantas de grande porte que poderão ser cultivadas próximas a 

rios e lagos. O caroço e o fruto destas plantas apresentam toxidade para Aedes aegypti e 

seu uso controlado poderá reduzir os vetores e os custos com inseticidas e larvicidas 

utilizados na agricultura (W ADSCHEER 2004). 

o óleo da citronela extraído da própria planta é usado como repelente. A 

produção sintética de citronela é um ingrediente ativo encontrado em alguns repelentes 

comercializados. Quando aplicado sobre a pele humana, o óleo da citronela é eficaz 

evitando a picada de insetos, mas somente por algumas horas. O óleo da citronela é 

muito usado porque é mais viável economicamente que outros repelentes e algumas 

pessoas acham seu cheiro agradável (ROZENDAAL 1997). 

63 



Já o crisântemo, Chrysanthemum cinerariaefolium, é uma planta que possui 

em suas flores substâncias tóxicas (piretrinas) para insetos voadores sendo utilizados em 

"spray". Sua função não é a de repelir e sim matar o inseto voador porque possui um 

alto poder de "knockdown". 

As piretrinas atualmente são obtidas de forma sintética, mas o principio ativo 

pode ser extraído diretamente das flores através da maceração junto a um solvente. Este 

extrato contém 20 a 25% de principio ativo. Pode ser dissolvido em querosene ou 

solvente similar e usado como "spray" para mosquitos adultos. 

Outras plantas podem ser usadas como repelentes naturais com a obtenção 

de extratos e óleos que podem ser elaborados de cássia, cânfora, capim limão, cravo, 

gerânio, folhas de louro, pinheiro e eucalipto. 

Certas ervas como Artemesia e Calamus são usadas na Índia para banir 

mosquitos e proteger vilas. Verificou-se que o óleo de Artemesia vulgaris é um 

repelente ativo contra Aedes aegypti. O óleo do eucalipto limão, Eucalyptus maculata 

citriodon, também é muito tóxico para Aedes aegypti, o produto ativo denominado de 

"Quweling", que significa repelente eficaz contra mosquitos, pode até ser usado para 

impregnar mosquiteiros. O extrato de menta (Mentha haplocalyx) em solução alcoólica 

pode ser usado sobre a pele como repelente atuando durante 4 a 5hs. Já o óleo de 

Clausena kwangsiensis, uma planta encontrada na China é um ótimo repelente contra 

Ae. albopictus. Testes laboratoriais demonstraram que em solução de 50% deste 

material em álcool aplicado nas mãos numa dosagem de 0.001 mglcm2, oferece 

proteção durante dez horas contraAe. Albopictus (CURTIS e col. 1991a). 
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3.2.4- Uso de roupas apropriadas: 

Roupas apropriadas para constituir barreira física contra picadas de 

mosquitos deve ser suficientemente grossa e folgada 

No exército, observa-se a norma obrigatória do uso de calças e camisas 

largas de manga cumprida para soldados que estiverem em campo ao entardecer 

protegendo braços e pernas contra as picaduras de mosquitos. Essas roupas devem ser 

de cores claras porque as de cores escuras são mais atrativas aos mosquitos (OMS 

1984). 

Roupas de tecidos finos podem ser impregnadas com repelente, já que os 

mosquitos podem picar através da mesma. A substância utilizada para impregnar a 

roupa com repelente é a do grupo dos piretróides como a permetrina que não degrada 

facilmente quando em contato com o sol, funcionando não somente para repelir os 

insetos, mas para matá-los quando estes entram em contato com a roupa A melhor 

formulação para espalhar o produto na roupa é de spray aerossol ou até mesmo usar as 

bombas manuais para uniformizar a aplicação no tecido (ROZENDAAL 1997). 

3.3- Zooprofilaxia: 

A zooprofilaxia consiste em utili71lf animais selvagens ou domésticos que 

não são reservatórios de patógenos de doenças cujos agentes são transmitidos por 

mosquitos vetores hematófagos, para diminuir o contato entre o homem e o mosquito. 
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Essa prática oferece outras opções alimentares aos mosquitos que não o homem. O 

objetivo é atraí-los para longe da população (OMS 1984). 

A criação de porcos, cavalos, gado e animais de estimação são atrativos aos 

mosquitos hematófagos podendo funcionar como uma medida profilática em 

populações rurais. 

O estudo da percepção dos fatores que colaborem com a atratividade do 

mosquito pelo hospedeiro tem como objetivo identificar a forma de percepção dos 

insetos e quais são considerados atrativos. Dentre os fatores estudados encontram-se o 

ácido tático, gás carbônico, ácido gordurosos, amônia, acetona e demais odores. Estudos 

laboratoriais demonstraram que os odores extraídos da pele humana são mais atrativos 

que os da pele de gado, porém odores encontrados no couro do gado quando misturados 

ao I-ácido-Iático obtiveram o mesmo grau de atratividade que os da pele humana em 

mosquitos antropofilicos e zoofilicos - Aedes aegypti e Anopheles gambiae (LEYSE e 

LA WLER 1999). 

A criação de regiões de pasto com animais soltos localizados entre possíveis 

criadouros de mosquitos; tais como brejos, plantações de arroz, entre outras; e a 

população, é uma alternativa preventiva que pode reduzir o contato entre mosquitos e o 

homem. Porém, a introdução de animais poderá colaborar com a infestação de 

mosquitos, pois desta forma haverá facilitação alimentar necessária para completar o 

ciclo de desenvolvimento dessas espécies como ocorre com a população de mosquitos 

encontrados nas plantações de arroz. Geralmente os mosquitos de plantações de arroz 

são zoofilicos e muitos deles são vetores de doenças epidemiológicas. A presença de 

animais próximos às plantações de arroz gera um aumento do número de larvas 

(LACEY e LACEY 1990). 
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A utilização da zooprofilaxia deve ser avaliada antes de ser implantada em 

determinada região para evitar aumento de vetores locais e facilitação da transmissão de 

patógenos utilizando animais que servem como reservatórios de agentes. 

3.4- Cuidados com recipientes: 

Os recipientes utilizáveis e os descartáveis encontrados em locais de 

acúmulo de lixo podem armazenar água sendo o principal foco de desenvolvimento das 

formas imaturas do mosquito Aedes aegypti em região urbana A remoção elou 

alteração das condições dos recipientes são medidas de controle mecânico enquadradas 

no manejo ambiental de grande importância no combate ao dengue. 

Dentre os principais procedimentos do manejo de recipientes, encontra-se: 

./ Remoção de recipientes: são removidos todos aqueles recipientes que 

impróprios para uso, 

./ Alterações de posição ou localização de recipientes: quando na 

impossibilidade de remoção do recipiente deve-se colocá-lo de fonna 

que não acumule água ou realizar a transferência do mesmo para um 

local onde fique protegido da chuva ou qualquer fonte de água; 

./ Alteração da estrutura do recipiente: quando a remoção for dificil, 

pode-se optar por furar ou amassar o recipiente. 
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./ Outras alterações: colocação de tampa em reservatórios d'água, 

colocação de tela, areia, lavagem do recipiente com bucha, troca de 

água, filtragem e cloração da água, etc ... 

./ O transporte dos recipientes removidos deve ser imediato e em seu 

destino final devem ser dispostos de forma adequada em aterros 

sanitários ou em valas e recobertos com camadas de terra para não 

ocorrer acúmulo de água ou remoção pelos "catadores de lixo". 

Segue-se ainda uma relação de recipientes e locais propícios à formação de 

criadouros comumente encontrados nas casas e as respectivas medidas de manejo e 

orientações mais adequadas: 

- Vasos de plantas ou de flores com água: desfazer-ser das plantas ou flores, 

lavar o vaso com bucha e guardar emborcado ou plantar na terra, lavar o vaso com 

bucha, colocar as plantas ou flores em seu interior e acrescentar areia grossa úmida até a 

borda ou gelatina para sua conservação; 

- Pratos de xaxim: se não puderem ser eliminados, adicionar areia grossa até 

a borda; 

- Ocos de árvore: preencher com areia grossa ou com terra; 

- Aquários: manter telado porque nem todos os peixes são larvófagos; 

- Bebedouro para aves ou animais: lavar com bucha no máximo a cada três 

dias; 

- Poços d' água: quando em uso mantê-lo bem fechado não permitindo 

frestas, quando desativados aterrá-los; 
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- Filtros ou potes d'água: mantê-los bem fechados e no caso de se encontrar 

larvas em seu interior, lavar com bucha imediatamente; 

- Latas vazias: furar as duas extremidades antes de colocá-las no lixo; 

- Garrafas vazias: guardá-las emborcada; 

- Baldes, bacias etc: mantê-los virado de boca para baixo em local aberto; 

- Recipientes plásticos como potes de iogurte, tampas de garrafas, frascos em 

geral, cascas de coco, etc: dispô-los no lixo, não lançá-los em terrenos baldios; 

- Cacos de vidros em muros: quebrar aqueles que possas acumular água; 

- Pneus: guardá-los secos em local coberto; 

- Pneus utilizados como balanço: deve ser furado em sua parte inferior para 

não acumularem água; 

- Ralos: mantê-los limpo e telado ou fechados com desinfetantes; 

- Materiais de construção que possam acumular água: mantê-los seco e em 

local coberto; 

- Ferros velhos, borracharias, oficinas mecânicas, desmanches, depósitos de 

pneus, etc: manter os materiais secos e em local coberto; 

- Poços de elevadores de edificios em construção que contenham água: 

providenciar o esgotamento da água através de sistema de bombeio local; 

- Calhas d'água: limpar sempre que a água não esteja com bom escoamento; 

(MANTEGAZZA e col. 1993). 
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Capo 4- Modificação do Comportamento Humano 

A educação da população quanto às intervenções adequadas para o controle 

de mosquitos é muito importante para incentivar ações coletivas sendo 

medida fundamental nos programas de controle. 

4.1- O papel da Educação no controle de mosquitos vetores 71 
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4.1- O papel da Educação no controle de mosquitos vetores 

A Educação é enquadrada dentro do âmbito de manejo ambiental no controle 

de mosquitos vetores por WHO, 1982. É um instrumento muito importante que deve ser 

explorado nas campanhas de prevenção de doenças transmitidas por artrópodes. 

Segundo Bricefl.o-Leon, 1996, na luta por melhores condições de saúde não 

existem privilegiados, há uns que sabem mais, outros menos, uns que são mais 

responsáveis e outros menos, os que são pagos e os não pagos, mas uma coisa é certa: 

todos são responsáveis pela obtenção da saúde coletiva A educação como arte de usar 

os conhecimentos envolve um trabalho que deve deliberadamente buscar a participação 

dos indivíduos para assim obter as metas de saúde. Para fazê-lo é necessário conhecer o 

ser humano e suas circunstâncias e buscar contar com ele ou ela em todas as ações de 

saúde. 

A educação não pode modificar muito das condições objetivas, mas pode 

conseguir mudar a maneira como os indivíduos encaram as condições objetivas. Sua 

ação pode ser, intencional ou não, positiva no sentido de favorecer a participação e a 

responsabilidade individual, ou negativa no sentido de incentivar a passividade. 

No estudo realizado em São José do Rio Preto, SP; a população tinha 

conhecimento das medidas de controle necessárias no combate ao dengue. Foram 

realizadas campanhas educativas junto à população através de folhetos, cartazes, balões 

de gás e faixas com dizeres sobre dengue, reuniões com mães em creches, palestras nas 

escolas envolvendo crianças e adolescentes, distribuição de areias para colocação em 

vasos de plantas, feira educativa, reuniões com donas de casa e divulgação de 
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mensagens através do rádio e televisão, mas isso não foi suficiente para a diminuição 

dos níveis de infestação no município. 

Depois da campanha constatou-se que não houve nenhum ganho 

estatisticamente significativo demonstrando que o conhecimento não implica 

necessariamente em mudanças práticas. Este desinteresse da comunidade em participar 

das atividades de controle tem como razões a desconfiança, por parte da população, nos 

representantes governamentais, descrédito da população nos serviços de saúde, repasse 

verticaliz.ado do conhecimento e crença no caráter inevitável da doença (NETO 1997; 

NETO e co!. 2003 e BA TTIGAGLIA e co!. 2003). 

As propostas dos programas educativos devem sempre ser revistos levando 

em conta o processo de interpretação da informação por parte do receptor. É necessária 

a valorização do conhecimento da população e adequação da linguagem técnica ao dia

a-dia de forma que o discurso oficial não se sobreponha à sua fala Talvez se consiga 

através desses cuidados, reduzir ou até romper o descompasso entre o discurso e a 

prática preventiva oficiais alcançando adesão por parte da população 

(CHIARA V ALLOTI 2002). 

Em região endêmica de malária, a Usina Hidrelétrica de Bharat Heavy 

implantou um programa integrado de controle da malária. Programas educativos 

realizados junto à população abordaram informações quanto a doença e suas medidas 

preventivas. Estes programas foram essenciais para a eficiência da proposta de controle. 

A equipe educacional visitava casa a casa dos moradores locais periodicamente, 

incentivando e observando a aplicação de medidas preventivas. Campanhas de saúde 

foram organizadas para educar as pessoas sobre os mosquitos, malária e métodos de 

proteção individual. 
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As campanhas educativas de saúde utilizaram-se de folhetos, cartazes, 

exposições e outros de incentivo à população. Foram organizadas campanhas para 

orientar os estudantes nas escolas. Um sentimento de responsabilidade coletiva surgiu 

entre a população originando a criação de uma campanha de voluntários. Comitês de 

saúde foram formados nas cidades para manter o senso de responsabilidade de 

vigilância nas áreas residenciais. A participação da comunidade fez com que os 

programas de controle de vetores se transformassem numa causa verdadeira porque as 

pessoas acreditaram no beneficio que teriam, pois através da campanha perceberam uma 

melhoria das condições sanitárias, ambientais e conseqüentemente a eficiência no 

controle da malária (VIERANDRA e co!. 1997). 

Despertar a consciência da população para os casos notificados de doenças 

na região e o devido controle é essencial para a participação. Deve-se investir em 

educação nas campanhas de saúde para incentivar a população a agir. Em Muhamma 

Panchayath, estado de Kerala, Índia, região endêmica de filariose, apresenta precárias 

condições sanitárias originados do baixo nível sócio econômico. A participação da 

comunidade na retirada da vegetação aquática flutuante foi fundamental para o sucesso 

do controle (SUNNY e col. 1988). 

A participação da comunidade deve ser levada em consideração em todos os 

países em desenvolvimento já que doenças como a dengue possui caráter social que 

requer medidas de controle em massa para garantir a prevenção regional. Ações como o 

mutirão de limpeza é uma medida em que a população participa de forma ativa na 

remoção de criadouros reais ou potenciais após intenso trabalho educativo realizado 

pelas entidades participantes. O trabalho educativo deve gerar motivação espontânea da 

população para participar do mutirão. O mutirão pode ter caráter preventivo quando os 

73 



vetores não foram encontrados nas coletas locais, ou como medida de intervenção 

quando há infestação e ocorrência de doença (MANTEGAZZA e col. 1993). 
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5. Conclusões 

o manejO ambiental possui medidas seguras e eficazes no controle de 

mosquitos sendo um instrumento de grande importância nos programas de combate à 

malária, dengue, febre amarela, filariose, encefalites e outras doenças veiculadas por 

mosquitos vetores. 

Dentre as técnicas de manejo ambiental descrito neste trabalho, a maioria são 

para controle de imaturos apresentando ações diretas em coleções hídricas onde 

ocorrem os estágios iniciais de desenvolvimento dos mosquitos. Possuem natureza 

preventiva quando são implantadas a fim de evitar a formação de criadouros. 

As técnicas de manejo ambiental para o controle de imaturos são: 

./ Cuidados na construção de represas; 

./ Limpeza do local para construção de reservatórios de água; 

./ Terraplenagem; 

./ Drenagem (superficial, subterrânea e de áreas tomadas pelo mar); 

./ Flutuação do nível da água; 

./ Fluxo repentino de água; 

./ Mudança da salinidade; 

./ Inundação e escoamento de água; 

./ Contaminação da água por materiais orgânicos; 

./ Áreas de sombra e exposição ao sol; 
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./ Plantio de árvores causadoras de evaporação e fator repelente; 

./ Uso do Manejo Ambiental na agricultura (manejo aplicado a 

plantações de arroz, construção de canais abertos e fechados); 

./ Controle da vegetação aquática; 

./ Uso de bolinhas de isopor; 

./ Cuidados com recipiente. 

As técnicas de manejo ambiental que abordam o controle de mosquitos 

adultos geralmente são para evitar o contato do homem com o mosquito. Os usos de 

pesticidas integrados às técnicas de manejo ambiental são complementares entre si 

aumentando a eficácia para o controle de mosquitos adultos. 

Técnicas de manejo ambiental para o controle de mosquitos adultos: 

./ Manejo da vegetação de borda e marginal; 

./ Uso de mosquiteiros; 

./ Uso de mosquiteiros impregnados com inseticidas; 

./ Uso de repelentes; 

./ Uso de roupas apropriadas; 

./ Moradia à prova de mosquitos (telagem de portas e janelas); 

./ Zooprofilaxia; 

./ Educação da comunidade: Esta medida deve gerar ações de combate 

a imaturos e mosquitos adultos. 
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As técnicas de manejO ambiental para controle de imaturos são maIS 

adequadas para serem implantadas em criadouros pequenos, fáceis de definir e 

localizados próximos da população cerca de 1,5 a 2km. Quando os criadouros são 

extensos, localizados longe das casas e dificeis de definir a medida mais adequada a ser 

utilizada são as técnicas de manejo ambiental para controle de adultos (OPS 1984). 

O conhecimento do vetor (ecologia e dinâmica de população), fatores 

regionais tais como topografia e sazonalidade que favoreçam na formação de criadouros 

e a epidemiologia das doenças transmitidas por mosquitos vetores são conhecimentos 

prévios que devem ser identificados antes da implantação das técnicas de manejo 

ambiental. 

Sem dúvida, o manejo ambiental é uma medida que deve ser inserida dentro 

do Manejo Integrado de Pragas (MIP). As seleções de técnicas de manejo ambientais 

combinados com medidas de controle biológicas e químicas são essenciais a fim de 

definir um controle vetorial sobre urna base sólida. 

A maior parte dos trabalhos analisados nesta pesquisa foi desenvolvida fora 

do Brasil. A necessidade de pesquisas e publicações nacionais envolvendo manejo 

ambiental no controle de vetores é importante para a realidade local e adequação das 

medidas descritas. 
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ANEXOS 



ANEXO 1: 

Figuras e modelos obtidos de WHO, 1982. 

Figo 1- Representação esquemática do local adequado à construção de uma represa numa 

região hidrográfica: 

(Corte A) Neste local a profundidade da água é a única adequada à construção de uma 

represa promovendo menor extensão das margens que diminui o número de 

possíveis criadouros; 

(Corte B) Se nesta localidade for construída uma represa, esta vai apresentar baixa 

profundidade com grandes extensões de margens contribuindo para a formação 

de criadouros; 

(Corte C) O leito natural de um rio. 

Figo 2- Esquematização de drenagem subterrânea realizada por canais coletores de água da 

superfície de um terreno de drenagem promovendo a absorção da água pelo solo. 

Figo 3- Esquema de drenagem vertical que permite a absorção de água desperdiçada 

próximas a torneiras do abastecimento público. 

Figo 4- Exemplo de poços de infiltração construídos que permitem a absorção da água 

funcionando como um sumidouro. 
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ANEXO 2: 

Fig. 1- Esquema para drenagem de águas do mar realizada através de comportas 

controladas pela maré. Fonte: OPAS, 1964. 



ANEXO 3: 

Modelos e esquemas retirados de Rozendall, ] 997; WHO. 

Modelos de Mosquiteiros: 

3.1- Mosquiteiros retangulares, 

3.2- Mosquiteiro em forma de cone; 

3.3- Mosquiteiro para camping usado em áreas abertas; 

3.4- Mosquiteiros para bebês; 

3.5- Mosquiteiros para redes. 

3.6- Moradia à prova de mosquitos; 

3.7- Bolinhas de isopor sendo expandidas; 

3.8- Modelos para cimentação de canais abertos condutores de água. 



Modelos de mosquiteiros: 

3. 1- Mosquiteiros retangulares: 



3.2- Mosquiteiro em forma de cone: 

3.3- Mosquiteiro para camping usado em áreas abertas: 



3.4- Mosquiteiros para bebês: 

3.5- Mosquiteiros para redes: 



3.6- Moradia à prova de mosquitos onde mostra os possíveis locais para 

instalação de telas: 

• • 

3.7- Bolinhas de isopor sendo expandidas: 



3.8- Modelos para cimentação de canais abertos condutores de água: 



ANEXO 4: 

Tipos de Vegetação comuns em rios e lagos: 

Fig. 1- Vegetação aquática flutuante. 

Fig. 2- Vegetação de borda; 

Fig. 3- Vegetação emergente, crescendo na margem e cobrindo a superflcie do rio. 

Fig. 4- Local após a limpeza da margem. 

F otos do Rio Pinheiros, SP. Brasil 

Fonte: Madeira CCZ - Centro de Controle de Zoonoses 
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ANEXO 5: 

Fig. 1- Exemplos de vegetação aquática localizada na superfície da água que 

contribui para a proliferação de Mansonia. 

Fig. 2 e 3- Margem da represa com fragmentos de brita para impedir o 

desenvolvimento da vegetação marginal e de borda. 

F otos da represa de Biritiba - Mirim 

Fonte: Marcelo Sebastião FSP - Faculdade de Saúde Pública. 




