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RESUMO 

Dentre as enfermidades que afetam humanos a dengue pode ser considerada a 
mais grave entre as arboviroses. A ideia da implantação de estratégias de controle 
de insetos com base na modificação genética se fundamentou a partir da técnica do 
inseto estéril (SIT – Sterile Insect Technique) que compreende a criação em massa 
de insetos, onde as fêmeas são eliminadas do processo, em seguida os machos são 
esterilizados e liberados. A partir desse pensamento, uma nova abordagem 
conhecida como RIDL (Release of Insects carrying a Dominant Lethal gene) tem 
sido testada como controle de populações selvagens do mosquito Ae. aegypti, este 
método, diferentemente do SIT, utiliza a tecnologia do DNA recombinante através de 
organismos geneticamente modificados. Este trabalho teve como objetivo estimar a 
densidade populacional do mosquito Ae. aegypti selvagem na cidade de Jacobina-
BA utilizando ovitrampas como atrativo de oviposição, assim como avaliar a 
supressão populacional do mosquito selvagem no bairro Pedra Branca com a 
liberação de mosquitos geneticamente modificados. Foram instaladas 400 
ovitrampas na área urbana do município de Jacobina, entre os anos de 2012 e 2013. 
Foram calculados os índices de densidade de ovos e de positividade de ovitrampas. 
Os resultados apontam que a armadilha ovitrampa foi eficiente na detecção e 
monitoramento da população do mosquito Ae. aegypti. As liberações inundativas de 
machos da linhagem OX513A de Ae. aegypti foram suficientes para reduzir a 
população selvagem deste mosquito em 59,5%. A ocorrência da preferência de 
oviposição das fêmeas selvagens de Ae. aegypti foi semelhante no intra ou 
peridomícilio. Os dados abióticos (pluviosidade, temperatura e UR do ar) não 
influenciaram na densidade populacional de Ae. aegypti. Conclui-se que o uso de 
mosquitos geneticamente modificados é uma ferramenta eficiente e que pode ser 
agregada com sucesso ao sistema integrado de controle populacional de mosquito 
Ae. aegypti.  

 

Palavras-chaves: Dengue, Insetos vetores, Organismo Geneticamente Modificados. 



ABSTRACT 

Among the diseases affecting humans, dengue is considered the most severe 

arbovirus. The implementing ideas for insect control strategies based on genetic 

modification is based on the Sterile Insect Technique (SIT) which comprises insect 

mass rearing, where only sterile males are released on the process, and females 

discarded. Thinking about it, a new approach known as RIDL (Release of Insects 

carrying a Dominant Lethal gene) has been under evaluation to control wild 

population of Ae. aegypti. RIDL method uses recombinant DNA technology through 

the release of a genetically modified male mosquito. This study aimed to estimate the 

wild population density of Ae. aegypti in the urban area of Jacobina (BA-Brazil), using 

ovitraps as oviposition actrative site, as well as its suppression in Pedra Branca 

neighborhood after the release of genetically modified mosquitoes. 400 oviposition 

traps were installed in urban area of Jacobina, between 2012 and 2013. The Ovitrap 

Index and the mean number of eggs per trap were calculated. The results show that 

trap the egg trap was effective for detecting and monitoring the mosquitoes 

population Ae. aegypti. The inundative releases of evils OX513A strain of Ae. aegypti 

Were sufficient to reduce the wild population of this Mosquito 59.5%. The occurrence 

of oviposition preference of wild Ae. aegypti was similar in or around houses. Abiotic 

data (rainfall, temperature and RH of the air) did not Influence the density of Ae. 

aegypti. We Conclude that the use of genetically modified mosquitoes is an effective 

tool, which can be aggregated successfully integrated the population control 

mosquitoes system Ae. aegypti. 

 

Keywords: Dengue, Insect vector, Genetifically Modified Organism. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A dengue pode ser considerada a mais grave arbovirose que afeta os seres 

humanos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) a situação se 

agrava com a ausência de vacinas e medicamentos específicos e eficazes (OMS, 

2009).  

Estimativas mundiais contabilizam aproximadamente 100 milhões de casos 

por ano (GUBLER, 1998; GUZMAN e KOURI, 2002; HALSTEAD, 2007) e segundo a 

OMS 2,5 bilhões de pessoas situam-se em áreas de risco de infecção na faixa 

tropical e subtropical do planeta (GUBLER, 1998; GUZMAN; KOURI, 2002). 

 No Brasil, segundo o Ministério da Saúde (MS) no ano de 2012, cerca de 590 

mil casos de dengue foram confirmados, sendo que o Estado da Bahia ocupou a 

terceira posição no ranking de mortes confirmadas. No ano de 2013 o número de 

casos aumentou significativamente para aproximadamente 1,4 milhões em 

decorrência da reintrodução e circulação do subtipo DENV4 do vírus no país (SVS, 

2014). 

A dengue é causada por 4 sorotipos do vírus da família Flavivírus (DENV1, 

DENV2, DENV3 e DENV4). A doença pode se manifestar em sua forma clássica 

(Febre da dengue clássica-FDC) e também em suas formas mais graves e letais 

como a Febre Hemorrágica por Dengue (FDH) e Síndrome de Choque por Dengue 

(SVS, 2014). 

 O principal vetor da doença é o mosquito Aedes aegypti, uma espécie 

exótica, originária da África que é também o vetor do vírus da febre amarela em 

áreas urbanizadas. A espécie é apontada como único elo vulnerável na cadeia de 

transmissão do vírus dengue e a sua supressão é usada como estratégia de medida 

preventiva do controle da doença (TAUIL, 2002). 

O Ae. aegypti apresenta uma grande adaptabilidade conseguindo estabilizar-

se na maioria dos países de região tropical e subtropical, sendo conhecido por 

apresentar uma distribuição nos grandes centros urbanos, principalmente nas 

Américas (GUBLER, 2002). Esta característica dificulta o controle desse inseto uma 

vez que ele é altamente capaz de encontrar condições favoráveis para o seu 

desenvolvimento (TAUIL, 2002). 
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A Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) desde 1996 vem 

desenvolvendo estratégias de controle e conta com ferramentas capazes de reduzir 

a probabilidade do contato entre os mosquitos portadores do vírus dengue e os 

humanos susceptíveis à doença. 

O manejo integrado de vetores compreende várias estratégias que podem ser 

subdivididas de maneira geral em controle mecânico, biológico, químico e mais 

recentemente o genético. Sumariamente, o controle mecânico tem como 

fundamentação a remoção dos criadouros e a conscientização populacional para 

diminuir a disponibilidade de possíveis criadouros que possam servir de depósitos 

de ovos e locais onde completem o seu desenvolvimento (FUNASA, 2001). 

O controle biológico pode ser caracterizado pela utilização de outras espécies 

que possam se alimentar das formas imaturas do mosquito, ou que se ingeridos 

pelas larvas dos mosquitos possam causar sua morte (FUNASA, 2001). 

O controle químico por sua vez é o método mais utilizado entre as já descritas 

metodologias (FORATTINI, 2002; TAUIL, 2002). Devido ao uso de inseticidas das 

diversas famílias como organofosforados, organoclorados e piretróides, gerou-se um 

quadro de seleção de populações com mutações que conferem resistência a esses 

inseticidas, tornando-os obsoletos ou com baixa eficiência. Além da seleção de 

populações resistentes, o controle de populações com inseticidas ao longo dos anos 

foi alvo de questionamento pelo fato de poder promover riscos à saúde humana e 

animal como também a contaminação do ambiente (POLANCZYK et al., 2003; 

LUNA et al., 2004; HARIS, 2010). 

Diante dessas circunstâncias novas técnicas e estratégias são necessárias 

para promover o controle populacional dessa espécie. A obtenção de novas 

moléculas químicas, com ação tem se mostrado pouco eficiente, com isso 

estratégias inovadoras estão sendo desenvolvidas no intuito de também alcançar 

maior segurança no que diz respeito a não promoção de riscos a saúde, bem como 

a não contaminação ambiental. Dessa forma ocorrem avanços no controle de 

populações de insetos através da manipulação genética seja pela incapacidade de 

reprodução decorrente da alteração cromossômica via radiação ou pela utilização da 

tecnologia do DNA recombinante (KNIPLING et al., 1969; ALPHEY, 2002; 

BENEDICTICT; ROBINSON, 2003; DYCY et al., 2005; PHUC et. al., 2007). 
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A ideia da implantação de estratégias de controle de insetos com base na 

modificação genética se fundamentou a partir da técnica do inseto estéril (SIT – 

Sterile Insect Technique) que compreende a criação em massa de insetos, onde as 

fêmeas são eliminadas do processo, em seguida os machos são esterilizados e 

liberados, tendo como objetivo a redução populacional (KNIPLING et al., 1968; 

KNIPLING, 1955). A partir desse pensamento, uma nova abordagem conhecida 

como RIDL (Release of Insects carrying a Dominant Lethal gene) tem sido testada 

como controle de populações selvagens do mosquito Ae. aegypti. Este método, 

diferentemente de SIT, utiliza a tecnologia do DNA recombinante através de 

organismos geneticamente modificados (CARVALHO, 2012). 

A linhagem transgênica RIDL para Ae. aegypti OX513A foi desenvolvida pela 

empresa de biotecnologia Oxford Insect Technology (Oxitec ltd., Oxford, Inglaterra),  

a partir da linhagem laboratorial (Rockefeller) que é susceptível a inseticidas. 

Tecnicamente o processo ocorreu através de microinjeções em ovos embrionados 

de Ae.aegypti com plasmídeos de transformação com a construção transgênica de 

interesse a ser incorporada no genoma do inseto (ALPHEY, 2002; JASINSKIENE et 

al., 2007). 

O conceito de letalidade inserido nessa linhagem está baseado no sistema 

letal que é expresso pelo ativador transcripcional (tTA) que ativa a promotor  tetO 

que regula o gene efetor. O sistema é bloqueado quando existe a presença de 

tetraciclina no interior das células do mosquito, pois tTA tem maior afinidade química 

por tetraciclina do que pela sequência tetO (ALPHEY, 2002; PHUC, 2007). 

A linhagem OX513A de Ae. aegypti (ALPHEY, 2002), representado na figura 

01, tem o aumento dos níveis de tTA no interior das células e promove sua 

mortalidade, pois tetO funciona em sistema de retroalimentação positiva (feedback 

positivo) estimulando ainda mais a expressão de tTA no interior das células gerando 

uma desregulação transcripcional. Dessa forma, com a liberação desses machos 

transgênicos no ambiente, eles copulariam com fêmeas selvagens e transmitiriam 

este gene letal para sua prole. Os indivíduos portadores desse gene são impedidos 

de alcançar a fase adulta (fase de transmissão da doença), por não conseguirem 

sobreviver no ambiente na ausência do “antídoto” (ALPHEY, 2002; 2008; OLIVEIRA, 

2011; CARVALHO, 2012). 
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Figura 01. Representação do sistema da letalidade condicional causada pela presença ou ausência 
de tetraciclina. (A) ausência de tetraciclina permite o sistema de retroalimentação e causa a 
morte do inseto; (B) presença de tetraciclina bloqueia o sistema por afinidade entre as 
moléculas. Fonte: (OLIVEIRA et al. 2011). 

 
A linhagem OX513A foi importada para o Brasil em 2011 com o objetivo de 

avaliar a eficiência da tecnologia para controle de populações selvagens de Ae. 

aegypti mediante testes em campo o trabalho realizado por Carvalho (2012) no 

município de Juazeiro (BA) utilizando esta linhagem apresentou uma média de 

sobrevivência em campo de três dias e uma dispersão de até 181 metros. 

 O estudo também demonstrou a eficiência dessa linhagem na supressão 

populacional em áreas isoladas desse município (Carvalho et al., dados não 

publicados). Todavia um estudo mais aprofundado esta sendo proposto com a 

utilização dessa medida de controle em todo perímetro urbano na fase final do 

Projeto Aedes transgênico Jacobina.  

O presente estudo terá como objetivo avaliar essa tecnologia como medida de 

controle vetorial. Portanto, conhecer a densidade populacional e suas variáveis é  

fundamental para estabelecer parâmetros confiáveis de comparação para efetiva 

resposta do efeito contínuo da liberação desses machos em toda zona urbana de 

um município. Esses parâmetros comparativos foram avaliados no bairro Pedra 

Branca do município de Jacobina, localizado no estado da Bahia, contemplado com 

o tratamento de mosquitos machos geneticamente modificados.  
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Os testes na cidade de Jacobina aqui apresentados foram aprovados pela 

Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio) publicado no Diário Oficial 

da União (página 63 da secção nº 158, de quinta-feira, 06 de dezembro de 2012) 

permitindo a  realização de testes em campo utilizando a linhagem transgênica 

OX513A de Ae. aegypti.  
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2. OBJETIVOS 

2.1. GERAL 

 

Avaliar parâmetros populacionais de Ae. aegypti selvagem na área urbana do 

município Jacobina-BA, antes e durante o período da liberação de mosquitos 

geneticamente modificados da linhagem OX 513A.  

  

2.2. ESPECÍFICOS 

 

� Estudar a densidade populacional de Ae. aegypti selvagem utilizando 

ovitrampa como atrativo;  

 

� Estudar o índice de oviposição em relação ao posicionamento da ovitrampa, 

peri ou intradomiciliar; 

 

� Avaliar a redução populacional de Ae. aegypti selvagem através de liberações 

inundativas de mosquitos geneticamente modificados da linhagem OX513A; 

 

� Correlacionar à abundância populacional de Ae. aegypti selvagem com 

fatores abióticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 DENGUE 
 

A dengue é considerada a mais grave arbovirose que aflige comunidades nas 

regiões tropicais e sub-tropicais do mundo, como mostra a figura 02. Esta 

enfermidade, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), apresenta uma 

incidência anual global estimada em 50 milhões de casos levando a dezenas de 

milhares de mortes (OMS, 2009). 

 

Figura 02. Áreas ou países de risco de infecção do vírus dengue. OMS, 2009. Dengue: diretrizes 
para o diagnóstico, tratamento, prevenção e controle - Nova edição, Novembro de 2009. 

 

No Brasil, as primeiras referências com base em sinais clínicos para a 

presença do vírus da dengue (DENV) ocorreram no início do século 20, em 1916, no 

estado de São Paulo (MEIRA, 1916). Em seguida relatos no estado do Rio de 

Janeiro, na cidade de Niterói no ano de 1923 (PEDRO, 1923). Embora esses fossem 

casos isolados, e pequenos surtos, a primeira epidemia de dengue no Brasil 

somente aconteceu em 1982 no estado de Roraima na cidade de Boa Vista com 

estimativas de 11 mil casos e nessa ocasião dois sorotipos puderam ser isolados, 

DENV1 e DENV4 (OSANAI, 1984). 

A dengue pode se manifestar de duas formas de acordo com a evolução do 

quadro clínico do paciente, a primeira forma chamada de dengue clássica ou febre 
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dengue (DF), e a forma mais grave da doença, conhecida como febre hemorrágica 

da dengue (FHD), sendo esta o motivo de grande preocupação para saúde pública 

mundial (OMS, 1997) por ser considerada a segunda mais importante doença 

transmitida por vetor no mundo (DENGUE, 2007). 

O vírus da dengue (DENV1-4) (Flaviviridae; Flavivirus) é um RNA-vírus de fita 

simples, envelopado, cujo genoma de aproximadamente 11 kb codifica uma 

poliproteína que após clivagem, dá origem às proteínas estruturais E, pM e C, e 

proteínas não estruturais: NS1, NS2, NS3, NS4 e NS5. A proteína estrutural E, 

localizada no envelope do vírus, contém em seu domínio III (EIII) os principais 

epítopos para reconhecimento imunológico (anticorpos) da partícula viral, sendo 

também responsável pela ligação do vírion em receptores celulares do hospedeiro, 

diferenciando também entre os conhecidos sorotipos virais 1, 2, 3 ou 4 

(DAUGHADAY et al., 1981; HENCHAL; PUTNAK, 1990; MATHEW; ROTHMAN, 

2008). 

A complexidade e a inter-relação dos fatores envolvidos na dinâmica da 

circulação dos quatro sorotipos dos vírus dengue geram confusão e dúvidas em 

diversos campos do conhecimento, principalmente no que diz respeito as suas 

apresentações clínicas e epidemiológicas (GUBLER, 1997; RIGAU-PEREZ et al., 

1998). 

Os sintomas da dengue raramente persistem por mais de sete dias, porém há 

casos que mostra que seu prolongamento evidencia sua característica debilitante, 

daí o termo "febre quebra-ossos". Embora as pessoas possam obter imunidade para 

um determinado sorotipo da dengue após entrar em contato com outro sorotipo, e 

forem acometidas novamente, serão suscetíveis a esse sorotipo e poderão 

apresentar a forma mais grave da doença (REY, 2007). 

A densidade mínima de Ae. aegypti que permite a transmissão de vírus 

dengue tem sido um tema de debate entre a comunidade cientifica e ainda não 

existe um consenso, pois mesmo em baixas densidades, ainda assim o vírus é 

circulante (SMITH, 1951). 
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3.2 MOSQUITO Aedes aegypti 

 

Entre as mais de 3.500 espécies descritas de mosquitos da família Culicidae, 

Aedes (Stegomyia) aegypti (Linnaeus, 1762), destaca-se pela sua importância 

epidemiológica em países tropicais e subtropicais (CONSOLI; OLIVEIRA, 1998; 

NATAL, 2002).  

O mosquito Ae. aegypti é originário da África subsaariana, apresenta hábitos 

domiciliares, embora sua forma ancestral, Aedes aegypti formosus, apresenta 

hábitos mais silvestre (TRPIS, 1986). Existem relatos de baixas taxas de infecção da 

espécie Ae. aegypti formosus pelo vírus da febre amarela e dengue (Família 

Flaviviridae).  

Por outro lado, a forma Ae. aegypti aegypti evidência altos índices de 

suscetibilidade para ambos os vírus, sendo este o principal vetor na cadeia de 

transmissão do vírus dengue nas Américas (GUBLER, 2004). A diferença entre 

essas duas subespécies indica o possível processo de especiação que essas 

espécies podem ter, visto a capacidade vetorial apresentada por cada uma delas, 

além de modificações em seus hábitos (LOURENÇO-DE-OLIVEIRA et al., 2002). 

A distribuição geográfica de Ae. aegypti foi inicialmente registrada com as 

atividades comerciais do período colonial, muito provavelmente com o tráfego de 

escravos das regiões africanas para diferentes partes do mundo, fato que contribuiu 

para a sua dispersão (GUBLER, 2004). 

Ae. aegypti são insetos holometabólicos, ou seja, que realizam metamorfose 

completa, e seu ciclo de vida pode ser dividido em quatro fases de desenvolvimento, 

ovo, larva, pupa e adulto (CONSOLI; OLIVEIRA, 1994; HABARCH, 2007) como 

pode ser visto na figura 03. Os ovos dos mosquitos têm aspecto alongado, simetria 

bilateral e são envolvidos por uma casca que é composta por camadas. Essas 

estruturas servem de proteção mecânica, resistência à perda de água e passagem 

de gases respiratórios para o embrião (CONSOLI; OLIVEIRA 1994). 
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Figura 03. Apresentação do ciclo de vida do mosquito Ae. Aegypti, onde pode ser observado que 
após a eclosão do ovo a larva passa por quatro fases de desenvolvimento, em seguida se 
transforma em pupa e após dois dias ocorre a emergência do mosquito adulto Fonte: 
UNICAMP (2001). 

 

O mosquito Ae. aegypti adaptou-se ao ambiente doméstico-urbano em que 

existe uma variedade potencial de criadouros artificiais para o desenvolvimento de 

suas formas imaturas (MARÇAL JUNIOR; SANTOS, 2004; NATAL, 2002; TAUIL, 

2001).  

Seus ovos podem resistir à dissecação sem sofrerem danos, assim o embrião 

pode manter-se viável por até um ano sem contato com água esperando condições 

favoráveis para completarem o seu desenvolvimento (FORATTINI, 2002).  

Dando continuidade ao ciclo de desenvolvimento, as larvas passam por 

quatro (4) estadios (L1-L4) em condições de temperatura ambiental de 27°C e 

fornecimento suficiente de alimento os estadios têm uma duração de 

aproximadamente 7-10 dias tanto para machos quanto para fêmeas. Ao atingirem o 

último estadio (L4), as larvas ganham peso e tamanho até se transformarem em 

pupas, fase onde ocorre a metamorfose do inseto para a fase adulta e alada. O 

período de pupa nas mesmas condições tem duração de aproximadamente dois dias 

e da mesma forma que outros insetos, a pupa não se alimenta, embora tenha 

mobilidade e fotofobia, tendendo a se agruparem em locais mais sombreados dos 

criadouros (CONSOLI; LOURENÇO-DE-OLIVEIRA, 1998; FORATTINI, 2002).  
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Na fase adulta, tanto o macho como a fêmea se alimentam de néctar e 

apresentam antropofilia, porém apenas as fêmeas possuem hábito hematofágico, ou 

seja, necessitam realizar repasto sanguíneo, para completarem o desenvolvimento 

dos ovos. Em condições de laboratório, as fêmeas têm uma expectativa de vida de 

40 a 45 dias, enquanto os machos de 20 a 30 dias (FORATTINI, 2002).  

A cópula do mosquito Ae. aegypti pode ocorrer antes ou após a alimentação 

sanguínea e o líquido seminal é capaz de impedir que as fêmeas realizem uma 

segunda cópula. Os machos transferem sêmen para as fêmeas que possuem 

estruturas de armazenamento (três espermatecas), dessa forma as fêmeas 

armazenam os espermatozóides e momentos antes dos ovos serem depositados 

ocorre à fecundação independente de quando ocorreu a cópula (CLEMENTS, 1992; 

CONSOLI; LOURENÇO-DE-OLIVEIRA ,1994). 

As fêmeas do Ae. aegypti conseguem identificar substratos que tenham ovos 

através de odores e evitam colocar seus ovos em tais criadouros, este 

comportamento reduz a possibilidade de competição nos criadouros entre as larvas, 

o que leva as fêmeas a dispersarem seus ovos em outros recipientes, onde o local 

esteja disponível para oviposição (CHADEE et al., 1990; GANESAN et al., 2006). A 

oviposição ocorre mais frequentemente no fim da tarde, as fêmeas grávidas são 

atraídas para recipientes sombreados ou escuros e preferem superfície áspera para 

depositar os ovos, sendo que normalmente ocorre aproximadamente três dias após 

o repasto sanguíneo (FUNASA, 2001). 

A sobrevivência e a dispersão são componentes importantes para 

potencializar o sistema vetorial da espécie. Um vetor infectado com grande 

mobilidade tem maiores chances de encontrar organismos suscetíveis em relação a 

vetores com baixa dispersão. Todavia, a espécie Ae. aegypti é considerada de baixa 

ou pouca dispersão, voando geralmente entre 50 a 300 metros (HARRINGTON et 

al., 2005). 

 Em baixa frequência, fêmeas de Ae. aegypti infectadas pelo vírus  dengue ou 

febre amarela, podem transmitir o vírus por via transovariana, dessa maneira, as 

larvas já eclodem portadoras do vírus e com capacidade de realizar a transmissão 

na fase adulta (GARCIA-REJON et al., 2008; GUEDES et al., 2010; PESSANHA et 

al., 2011; THENMOZHI et al., 2007). 
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O Ae. aegypti foi considerado erradicado do Brasil em 1957, e reintroduzido 

em 1967, novos esforços permitiram que a espécie fosse novamente erradicada em 

1973, porém reintroduzida em 1976 (CANTÃO, 2009). Desde então os métodos de 

controle não foram suficientes para erradicar ou minimizar a espécie do território 

nacional. Na figura 04 é possível observar três momentos relacionados à 

erradicação do mosquito Ae. aegypti na América nas décadas de 1930, 1970 e 1990 

(GLUBER, 1998).  

 

Figura 04. Distribuição de Ae. aegypti nas Américas nas décadas de 1930, 1970 e 1990 (GLUBER, 
1998). 

 

A reemergência da dengue está diretamente relacionada à reinfestação do 

país pelo mosquito Ae. aegypti (TAIL, 2002) e os processos desordenados de 

urbanização, infraestruturas inadequadas e saneamento básico deficiente. Estes são 

fatores que contribuem para a infestação e aumentos significativos nas populações 

de mosquitos (TAUIL, 2001). 

3.3 MEDIDAS DE CONTROLE 
 

O controle de agravos à saúde pode ter diferentes finalidades em função do 

grau de conhecimento científico da enfermidade, dos recursos tecnológicos 

disponíveis e das condições sócio-econômicas e políticas existentes (TAUIL, 2002). 

As estratégias utilizadas no controle do mosquito Ae. aegypti se resumem em 
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atividades preventivas, como a eliminação de criadouros, adoção de medidas 

comunitárias de conscientização e, principalmente, aplicação estratégica ou 

emergencial de inseticidas químicos (TAUIL, 2001). 

O principal problema no uso de inseticidas para o controle vetorial é a seleção 

de populações de mosquitos resistentes aos produtos utilizados. Adicionalmente, 

podemos incluir os danos ambientais provocados pelo uso intensivo (POLANCZYK 

et al., 2003; LUNA et al., 2004). Outro ponto negativo é o efeito adverso em 

organismos não alvo, muito embora esses produtos sejam desenvolvidos para 

atingirem um grupo especifico, na maioria dos casos acaba gerando mortalidade em 

outras populações (SCHLEIER; PETERSON, 2010). 

Estudos demonstram que o método de vigilância utilizados no programa 

brasileiro não apresenta um alto índice de infestação das cidades por este vetor 

(MORATO, 2005; RÍOS-VELASQUEZ et al., 2007; REGIS et al., 2008). Novas 

ferramentas são necessárias para a prática da vigilância, levando em consideração 

a incorporação do aspecto do vetor, o local e o tamanho da população humana. 

Regis et al., (2009) descreve um Sistema de Monitoramento e Controle Populacional 

do Ae. aegypti  (SMCP- Aedes) que tem como objetivo fornecer uma estrutura de 

vigilância entomológica. O programa é baseado em tecnologia da informação 

espacial, apoiado pelo uso intensivo da web e software para armazenar, analisar e 

disseminar informações sobre a distribuição espaço-temporal da densidade da 

população de Ae. aegypti baseada em dados coletados de forma sistemática com o 

uso de ovitrampas. 

O controle biológico refere-se à população de inimigos naturais, ou seja, 

aqueles que são encontrados na natureza (PARRA et al., 2002). Atendendo a um 

dos preceitos básicos de controle biológico, ou seja, conservação, tais predadores 

devem ser preservados e, se possível, aumentados por meio da manipulação do 

ambiente de alguma forma favorável (usar inseticidas seletivos em épocas corretas, 

redução de dosagens de produtos químicos, evitar práticas inadequadas, 

manutenção de habitat ou fontes de alimentação para inimigos naturais). São 

importantes para o manejo integrado, pois são responsáveis pela mortalidade 

natural do vetor no agroecossistema (GALLO et al., 2002). 
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A primeira ideia de controle utilizando a técnica do inseto estéril TIE (SIT) 

para combater uma praga surgiu há mais de 50 anos. Knipling (1959) propôs a 

esterilização, cria massiva e liberação desses insetos, de tal modo que machos 

estéreis copulariam com fêmeas selvagens e a prole do cruzamento seja inviável, 

consequentemente ocorreria uma diminuição da população do vetor e da doença 

(DYCK et al., 2005; KNIPLING et al., 1968; KNIPLING, 1955). 

Baseado na técnica do inseto estéril, foi desenvolvida a tecnologia genética 

conhecida como RIDL (Release of Insect carrying a Dominant Lethal gene, os 

insetos não são irradiados, carregam um gene dominante que acarretará na 

mortalidade da sua prole (ALPHEY et al., 2007; ALPHEY, 2007; THOMAS et al., 

2000). Esta abordagem também é conhecida como controle biológico autocida 

(FRYXELL e MILLER, 1995). 

3.4 CRIADOUROS DE Aedes aegypti 

 

Segundo Gurugama et al. (2010) a urbanização descontrolada em países 

localizados em regiões tropicais e subtropicais é a potencial razão para o aumento 

de criadouros disponíveis para mosquitos Aedes contribuindo para a ineficácia do 

controle do mosquito. Tauil (2001) relaciona que a falta de abastecimento de água 

em regiões precárias faz com que a população busque meios de armazená-la, no 

entanto fazem de forma inadequada gerando novos criadouros para Ae. aegypti, 

além disso, o destino inadequado dado ao lixo residencial transforma muitos objetos 

(latas, plásticos e garrafas) em potenciais criadouros. Para Tauil (2001) esses são 

alguns fatores que proporcionam a disseminação dos vetores da doença. 

A infestação do mosquito Ae. aegypti, pode variar de acordo com a tipografia 

da área, densidade populacional, urbanização e ocupação da área pela a população 

humana. Estudos mostram a importância dos depósitos classificados como 

descartáveis (pneus, latas, plásticos, garrafas, e etc.) dentre os depósitos 

encontrados na rotina do trabalho nos programas de controle do vetor (SABROSA, 

1992; TAUIL, 2001). 

Mendonça et al. (2011) avaliaram a ocorrência de Ae. aegypti em diferentes 

tipos de criadouros em terrenos baldios (TBs) na região metropolitana da cidade de 

Vitória no Estado do Espírito Santo e os efeitos da limpeza mensal do terreno na 
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redução dos focos do inseto. Os achados da pesquisa mostraram que a limpeza 

mensal dos TBs reduziu significativamente a abundância de formas imaturas do 

inseto. Mendonça et al. (2011) recomendam que as estratégias de combate ao vetor 

devem incluir a limpeza de TBs e a conscientização da população sobre o risco que 

representa o descarte de lixo em local impróprio. 

Pilger et al. (2011) compararam um estudo de levantamento de pupas em 

dois bairros da cidade de Goiânia, estado de Goiás, com o levantamento rápido de 

infestação do Ae. aegypti (LIRAa) programa de vigilância e controle realizado pelo 

estado. Foi detectado tanto pelo (LIRAa) como pelo levantamento pupal que os 

pequenos recipientes descartáveis foram os mais frequentes contendo formas 

imaturas de Ae. aegypti.  

Contudo, a pesquisa ainda mostrou que a produtividade de pupas estava 

mais presente em recipientes elevados como caixas d'água, calhas dos telhados e 

coberturas de retenção de água. Apesar de ambas as pesquisas diferirem 

consideravelmente em termos metodológicos de amostragem e de mão de obra, no 

caso deste estudo, o LIRAa não identificou com precisão os recipientes que 

continham uma maior produtividade de mosquito adulto. De acordo com a Tabela 01 

é possível observar que os criadouros predominantes diferem de acordo com as 

regiões do Brasil analisadas, bem como os locais de ocorrência. 

 

Tabela 01.  Apresenta principais criadouros de mosquito de acordo com as regiões do Brasil, bem 
como os locais de ocorrência: em armazenamento de água, depósitos domiciliares e/ou 
no lixo; no ano de 2014. 

Principais criadouros – 2014 

Região Armazenamento de 
água 

Depósitos 
domiciliares Lixo 

Norte 20,2% 27,4% 52,4% 

Nordeste 75,3% 18,2% 6,5% 

Sudeste 15,7% 55,7% 28,6% 

Centro-Oeste 28,9% 27,3% 43,8% 

Sul 12,9% 37% 50,1% 

Fonte: MS (2014) 
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3.5 MONITORAMENTO 

 

O desenvolvimento de métodos precisos para determinar a densidade vetorial 

se torna uma questão muito importante. Assim como, os métodos de fácil operação, 

a fim de agilizar os processos, e detectar a espécie alvo em campo (FAY; PERRY, 

1965). Estas ferramentas são essenciais para o sucesso de programas que visam 

controlar ou erradicar insetos transmissores de doenças, estes necessitam de 

agilidade e sensibilidade (PNCD, 2002). 

Com a necessidade de analisar a eficiência das ações realizadas em 

programas de controle do mosquito Ae. aegypti são estabelecidos indicadores para 

prever os riscos. As metodologias usadas para se conhecer o grau de infestação do 

mosquito transmissor da dengue são de grande relevância para o controle da 

espécie (FUNASA, 2002). 

Os programas de controle convencionais estimam a densidade vetorial 

através do índice Predial (IP) e o índice de Breteau (IB). O índice infestação predial 

(percentual de prédios encontrados com recipientes contendo água e larvas em 

relação ao número total de prédios examinados) e o de Bretau (percentual de 

recipientes encontrados com larvas em relação ao número total de prédios 

examinados). Nenhum deles é satisfatoriamente capaz de medir a intensidade de 

infestação (GOMES, 1998). 

A fim de determinar estratégias de controle e monitoramento, as análises 

técnicas que buscam entender a distribuição espaço-temporal de insetos vêm se 

ampliando (RITCHIE, 1993; BECK et al., 1994; KITRON et al., 1994; HAY, 1997). 

Dentre as ferramentas de vigilância para detectar o mosquito Ae. aegypti 

temos a ovitrampa, que foi inicialmente utilizada nos Estados Unidos da América 

(FAY; PERRY, 1965; FAY; ELIASON, 1966). Esta armadilha de oviposição é descrita 

como um frasco (plástico) de cor escura onde se pode acondicionar uma palheta de 

madeira (compensado de madeira) ou recobrir as paredes internas com papel de 

filtro, este frasco então é parcialmente preenchido com água ou infusão de feno. A 

armadilha tem como objetivo atrair fêmeas que procuram por um local para 

depositarem seus ovos. Por conta do hábito das fêmeas de espalharem seus ovos 

entre os criadouros mais próximos, a ovitrampa compete com os criadouros 
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disponíveis no campo, e servem como parâmetro para compreender a dinâmica 

populacional dessa espécie no ambiente (CHADEE; RITCHIE, 2010). 

Morato et al. (2005) compararam os métodos tradicionais utilizados em 

programas oficiais de combate ao vetor (índice de infestação predial e de Breteau) 

com os índices de infestação do mosquito Ae. aegypti utilizando ovitrampas durante 

nove meses em Salvador, Bahia. Observou-se que nem sempre os resultados de 

infestação são semelhantes. Em algumas áreas os índices de infestação predial e 

de Breteau foram negativos ou próximos de zero, enquanto que o índice de 

positividade de ovitrampa apresentou valor de 11% e o índice de densidade de ovos 

8,3%. 

Outros métodos de armadilhas para a captura de mosquitos estão sendo 

testados como a armadilha BG-sentinel (BiogentsTM, Regensburg, Alemanha, 

http://www.bg-sentinel.com) que foi testada para capturar a espécie do mosquito 

Aedes albopictus, a armadilha demonstrou praticidade e eficácia na captura. Esta 

armadilha tem formato cilindro (40 cm de altura, de 36 cm de diâmetro), e suas 

bases são fechadas, e na sua extremidade superior é coberta por uma rede, e no 

centro está um pequeno ventilador movido à bateria ou rede elétrica (LACROIX, 

2009). 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Trata-se de uma pesquisa aplicada, exploratória e experimental, longitudinal, 

quali-quantitativa e de realização a campo. 

4.1. LOCAL DE ESTUDO 

 

O trabalho foi desenvolvido no período de setembro de 2012 a outubro de 

2013, no município de Jacobina (latitude 11°10’50’’ S e longitude 40°31’06’’ O) 

situado na região do centro-norte do estado da Bahia, localizado a uma altitude de 

463 metros acima do nível do mar. A cidade possui 80.000 habitantes, sendo que 

45.000 vivem na área urbana (IBGE, 2010).  

 

4.2. ABUNDÂNCIA POPULACIONAL DE Ae. aegypti ESTIMADA POR 
ARMADILHA DE OVIPOSIÇÃO  

4.2.1 COLETA DE DADOS 

 

Para estudar a densidade populacional de Ae. aegypti foram realizadas 

coletas de ovos utilizando armadilhas de oviposição (ovitrampa) instaladas em 

setembro de 2012, período que antecedeu a liberação dos mosquitos transgênicos. 

Um total de 200 casas foram selecionadas para o desenvolvimento da 

pesquisa (Figura 05). Em cada casa instalou-se duas armadilhas, sendo uma no 

intradomicílio (dentro da casa) e outra no peridomicílo (fora da casa). Todas as 

armadilhas foram georreferenciadas e geoprocessadas. A escolha dos pontos de 

instalação das ovitrampas priorizou a cobertura de todos os bairros do município 

supracitado. 
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Figura 05. Distribuição das ovitrampas (armadilhas de oviposição) no município de Jacobina-BA. 
Fonte: Google Earth. 

 

4.2.2 COLETA DE OVOS 
 

 A coleta de ovos de Ae. aegypti foi realizada utilizando armadilhas tipo 

ovitrampa (Figura 06). Trata-se de um recipiente plástico de cor escura 

(normalmente preta) de tamanho e volume variável. Neste estudo o recipiente 

utilizado tinha capacidade de 600 ml. No interior da armadilha foi colocada uma 

palheta de aglomerado de madeira (recorte de chapa de aglomerado – eucatex 12 x 

2,5 cm) que ficou parcialmente mergulhada em 300 ml em água. Esta palheta 

permaneceu com a parte mais áspera voltada para cima. Assim as fêmeas 

depositaram os ovos na superfície, próximo à borda da água (FAY, 1966 

modificado). 

A cada sete dias, as palhetas foram substituídas e os recipientes lavados. O 

material coletado foi encaminhado para o laboratório de análise de campo da 

Biofábrica Moscamed Brasil (BMB). As palhetas coletadas foram deixadas para 

secarem naturalmente em temperatura ambiente por um período mínimo de 48 

horas. Quando secas, as palhetas eram percorridas sob estereomicroscópio com luz 

comum, aumento 40X, sendo contabilizado o número total de ovos em cada palheta 
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para posterior cálculo do Índice de ovitrampa (IO). Todas as informações foram 

registradas em fichas individualizadas (Apêndice 01).   

 

Figura 06. Armadilha de coleta de ovos tipo ovitrampa. A armadilha é composta por um recipiente   
plástico preto, com água e uma palheta de aglomerado de madeira (tipo Eucatex®) no seu interior 
(imagem: Arquivos Biofábrica Moscamed Brasil). 

 

O Índice de Ovitrampa calculou-se pela equação 01, e que se resume na 

relação entre o número de ovitrampas positivas (presença de ovos) e o número total 

de ovitrampa recapturadas, sendo a abundância desconsiderada (GOMES, 1998; 

2002). 

 

  

(01) 

 

4.3. SUPRESSÃO POPULACIONAL DE Ae. aegypti SELVAGEM, ATRAVÉS DE 
LIBERAÇÕES INUNDATIVAS DE MOSQUITOS GENETICAMENTE 
MODIFICADOS 
 

4.3.1 PRODUÇÃO EM MASSA DE MOSQUITOS TRANSGÊNICOS PARA A 
LIBERAÇÃO 

 

Os mosquitos transgênicos utilizados no estudo foram provenientes da 

colônia mantida na Unidade de Produção de Aedes Transgênico - UPAT localizada 

na BMB. Nesta colônia as larvas foram eclodidas de maneira sincronizada em água 

autoclavada armazenada em pote fechado hermeticamente (água para eclosão) e 
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alimentadas com ração para peixe (Sera Vipan Premium ®, Alemanha) de acordo 

com o regime de alimentação descrito na tabela 02. As larvas foram mantidas sob 

condições ambientais controladas (temperatura: 27±1°C; umidade relativa: 80±10%; 

fotofase:14:10). 

Tabela 02. Regime de alimentação, baseado na necessidade alimentar diária (g) de cada larva por 

dia de desenvolvimento, utilizando ração Sera Vipan Premium ®, 

Dia Grama (g) por 
larva 

1 0,00006 
2 0,00008 
3 0,00016 
4 0,00031 
5 0,00064 
6 0,00032 
7 0,00032 
8 0,00032 
9 0,00032 
10 0,00016 

            FONTE: Carvalho (2012) 

A linhagem OX513A é portadora de um transgene que promove letalidade 

condicionada e necessita de um complemento (tetraciclina) em sua dieta para que o 

sistema letal seja desativado e permita que as larvas cheguem à fase adulta durante 

o processo de criação massal. Para manter a colônia produzindo ovos, fez-se a 

adição do antibiótico tetraciclina em cada bandeja de criação com concentração final 

de 30 µg/ml. No início da fase de pupa foi realizada a separação de machos e 

fêmeas, sendo estas ultimas descartadas. 

As pupas de machos foram acondicionadas em recipientes plásticos contendo 

25 divisórias com água e mantidas em estufa incubadora refrigerada (B.O.D.) a uma 

temperatura média de 16±1°C por volta de 12-16 h, com o propósito de reduzir a 

taxa metabólica e consequentemente retardar a emergência dos adultos. Passado 

esse período as pupas foram enviadas ao Laboratório de Emergência 

Monitoramento e Informação – LEMI situado na cidade de Jacobina, para posterior 

liberação no local de estudo. 

4.3.2. ACONDICIONAMENTO DAS PUPAS E LIBERAÇÃO DE MOSQUITOS 

 



35 

 

No LEMI as pupas de machos foram acondicionadas em recipientes plásticos 

(1000 ml) contendo 150 ml de água, e estes foram vedados com tecido voal até a 

emergência dos adultos. Em cada recipiente acondicionaram-se 1000 pupas. Após 

emergência dos adultos e até o momento da liberação, os mosquitos foram 

alimentados com solução de sacarose 10% (p/v) ad libitum oferecida em chumaços 

de algodão colocados na parte superior do recipiente. As liberações foram 

realizadas três vezes por semana no período da manha, 48 horas após a 

emergência dos mosquitos (figura 07)  

. 

 

Figura 07. Liberação dos mosquitos machos geneticamente modificados (Fonte: Arquivos Biofábrica 
Moscamed Brasil). 

 

4.3.3. LOCAL DE LIBERAÇÃO - BAIRRO PEDRA BRANCA 
 

O bairro de Pedra Branca possui uma densidade populacional de 

aproximadamente1500 pessoas e está localizado no noroeste da zona urbana do 

município de Jacobina.  Pedra Branca é um bairro relativamente novo e afastado do 

centro da cidade, estando, portanto geograficamente isolado dos demais bairros 

centrais, sendo este um dos critérios utilizados na escolha desse local de liberação 

dos mosquitos transgênicos no município em estudo. Este bairro, assim como os 
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demais possui histórico de transmissão do vírus dengue no local e 

consequentemente a presença do vetor Ae. aegypti.  

4.3.4 ANÁLISE DAS OVITRAMPAS PÓS-LIBERAÇÃO 

As coletas das ovitrampas permaneceram após as liberações, porém além da 

checagem e contabilização dos ovos, todas as palhetas do bairro Pedra Branca que 

continha ovos foram postas para eclosão e posteriormente a avaliação das larvas, a 

fim de verificar a presença/ausência de Ae. aegypti transgênico (prole do macho 

liberado). Para tal, as palhetas com ovos foram colocadas individualmente em potes 

de eclosão similares aos descritos no item 4.3.1, permanecendo por um intervalo 

mínimo de 12 horas. 

O material dos potes foi filtrado de forma individual em papel filtro em um 

sistema com kitassato com funil de Büchner conectado a uma bomba vácuo. O 

papel de filtro contendo as larvas foi retirado e em seguida todo o material analisado 

sob estereomicroscópio com luz fluorescente com filtro Texas Red (visualizando a 

proteína DsRed2). Dessa maneira foi possível diferenciar as larvas transgênicas e 

selvagens através do marcador genético presente nas larvas da linhagem OX513A. 

Após a análise, os dados foram registrados em uma ficha com a quantidade 

de larvas fluorescentes e não-fluorescentes. A partir desses dados calculou-se a 

porcentagem de larvas transgênicas e selvagens, mediante a equação: (N° de larvas 

transgênicas/ total de larvas) X 100. 

4.4 DADOS METEOROLÓGICOS 
 

Os dados abióticos diários (Precipitação, Temperatura e Umidade Relativa) 

foram obtidos da estação do Instituto Nacional de Meteorologia- INMET. 

4.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

4.5.1. OVITRAMPA PRÉ E DURANTE LIBERAÇÃO 
 

Para cada um dos momentos avaliados (Pré e durante liberação), foi 

analisada a normalidade dos dados através dos testes de Kolmogorov-Smirnov, 

D’Agostino e Pearson e Shapiro-Wilk, para determinar se os dados seriam 
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paramétricos ou não. Para todos os testes os dados se apresentaram como dados 

não-paramétricos, dessa forma o teste estatístico escolhido para as avaliações 

posteriores foi Kruskal-Wallis considerando p ≤ 0,05. 

 

4.5.2 ANÁLISE METEOROLÓGICA  

 

A partir das médias mensais dos dados abióticos (precipitação, temperatura e 

UR), foi realizada uma correlação de Spearman com cada uma das variáveis em 

relação aos dados obtidos nas ovitrampas para o bairro de Pedra Branca e a média 

dos demais bairros de Jacobina. 
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5. RESULTADOS  

 

5.1 PRÉ-LIBERAÇÃO DE MOSQUITOS TRANSGÊNICOS 

 

Entre o período de setembro de 2012 à junho de 2013 foram coletadas 10.619 

amostras. Destas 2.775 amostras positivas, sendo contabilizados 126.401 ovos no 

total. O número de ovos detectado nas palhetas coletadas permitiu calcular o grau 

de infestação do local com o Índice de Ovitrampa (GOMES, 1998). 

 
Figura 08. Índice de ovitrampa do município de Jacobina-BA no período de 02/09/2012 a 09/06/2013. 

Fonte: Dados do Autor. 
 

 

Durante o período monitorado em 2012, a primeira semana de dezembro 

apresentou o maior índece de ovitrampa (Figura 8), e a primeira semana de 

setembro o menor índice. Já no monitoramento em 2013, a primeira semana de 

junho apresentou o maior índice de ovitrampa e a penúltima semana de março o 

menor índice.  

Em todo o período de monitoramento, a maior média de ovos coletados foi no 

bairro Grotinha, no mês de novembro de 2012 (Tabela 03). 
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Tabela 03. Média de ovos coletados nas ovitrampas mês a mês por bairro de Jacobina, durante o 
período de setembro de 2012 a junho de 2013. 

Bairros 
2012 2013 

 
 

Média total por 
Bairros 

Set Out Nov Dec Jan Fev Mar Abr Mai Jun  2012 2013 
Bananeira 2 0 0 17 8 26 12 6 9 21  5 14 
Caeira 2 2 6 5 5 22 14 30 16 12  4 17 
Caixa D'água 0 2 9 7 22 39 19 7 6 10  5 17 
Catuaba 7 6 4 21 17 20 12 31 18 7  10 18 
Centro 1 4 14 21 10 19 13 9 6 27  10 14 
Felix Tomaz 0 1 7 13 12 14 6 7 6 16  5 10 
Grotinha 1 11 106 39 0 0 33 11 32 6  39 14 
Inocoop 16 1 3 4 9 17 4 9 7 13  6 10 
Jacobina I 0 1 8 15 23 31 3 7 7 16  6 15 
Jacobina II 16 5 5 2 2 18 6 3 5 2  7 6 
Jacobina III 2 1 3 14 3 11 9 7 12 19  5 10 
Jacobina IV 7 4 5 18 7 15 14 7 49 46  9 23 
Lagoinha 0 0 0 0 0 6 9 6 28 26  0 13 
Leader 4 5 8 44 7 36 23 26 23 28  15 24 
Mundo novo 0 0 13 12 20 10 2 0 2 9  6 7 
Nazaré 2 1 1 3 3 5 3 0 5 4  2 3 
Pedra Branca 4 5 22 25 37 38 9 6 16 14  14 20 
Perú 1 4 3 8 10 9 7 4 8 8  4 8 
Serrinha 0 0 1 2 1 5 10 0 6 21  1 7 
Vila Feliz 3 4 9 11 8 50 12 20 9 19  7 20 
Matriz 5 1 1 27 13 18 9 6 11 60  9 20 

     Fonte: dados do Autor.  

 

Quando analisada a média mensal de ovos coletados na cidade de 

Jacobina/BA, o mês de fevereiro de 2013 foi o que apresentou uma maior coleta de 

ovos e os meses de setembro e outubro de 2012 os que apresentaram a menor 

média de coleta (Figura 09). Em 2012, o bairro Grotinha apresentou uma maior 

média total de ovos coletados e no ano de 2013, a maior média foi apresentada no 

bairro Leader  
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Figura 09. O gráfico de barras apresenta a média de ovos coletados nas ovitrampas mês a mês, no 
Município de Jacobina-BA, durante o período de setembro de 2012 a junho de 2013.  

 

A partir dos resultados obtidos no índice de Ovitrampa e considerando as 

características supracitadas, o bairro Pedra Branca foi escolhido como o primeiro a 

receber os mosquitos geneticamente modificados para o programa de controle 

vetorial.  

O bairro de Pedra Branca apresentou um número de ovos/armadilha de (p < 

0,0001) em relação aos bairros Serrinha, Jacobina I e Grotinha. Em relação aos 

demais bairros de Jacobina comparando-os ao bairro de Pedra Branca, não houve 

diferença significativa entre o número médio de ovos por armadilha durante o 

período de avaliação entre a semana 37 de 2012 a semana 26 de 2013 (Figura 10 e 

12). 

. 
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Figura 10. O gráfico de barras apresenta a média do número de ovos coletados por armadilha, nos 

bairros da zona urbana do Município de Jacobina-BA, durante o período de pré-liberações 
de transgênicos entre os anos de 2012 e 2013.  

 

5.2. DURANTE AS LIBERAÇÕES DOS MOSQUITOS TRANSGÊNICOS 

 

Quando as liberações foram iniciadas, houve uma redução do número de 

ovos no bairro Pedra Branca (Tabela 04), eliminando a diferença antes existente 

entre este bairro e os bairros Serrinha, Jacobina I e Grotinha. Quando os demais 

bairros são comparados, nesse período, ao bairro de Pedra Branca, estes 

continuaram a não apresentar diferença estatística em relação ao número de ovos 

(Figura 11 e 12). 
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Figura 11. O gráfico de barras apresenta a média do número de ovos coletados por armadilha, nos 
bairros da zona urbana do Município de Jacobina-BA, durante as liberações de 
transgênicos no ano de 2013. Fonte: Dados do Autor. 

 
Figura 12. Avaliação entre os períodos pré e durante as liberações com transgênicos apenas para o 

bairro de Pedra Branca e referenciando o mesmo período para os demais bairros do 
município de Jacobina entre os anos de 2012 e 2013. Fonte: Dados do Autor 

 

Para o sucesso da técnica RIDL, os machos transgênicos liberados 

necessitam de habilidade para competir com sucesso com machos selvagens (da 

natureza) para acasalar com as fêmeas selvagens, transmitindo o gene letal à prole. 

(HARRIS, et. al 2011). Com as liberações dos machos RIDL no bairro Pedra Branca, 

observou-se uma redução de 59,5% do mosquito Ae. aegypti quando comparado 

aos demais bairros, mostrando que os machos liberados foram competitivos com os 

machos selvagens. 

Tabela 04. Avaliação entre os períodos pré e durante liberação nos dos bairros do município de 
Jacobina/BA para a média do número de ovos coletados por armadilha, entre os anos de 
2012 e 2013; bem como a apresentação da porcentagem da redução dos ovos coletados 
por bairro. 

Bairro 
Período de Liberação 

Redução (%)** 
Pré Liberação Liberação 

Pedra Branca¹ 17,1 6,9 -59,5 

Vila Feliz 12,1 13,5 11,1 

Serrinha 4,4 22,9 420,7 

Peru 4,6 11,3 147,5 

Nazaré 6,5 8,9 36,5 

Mundo Novo 9,1 11,4 25,6 

Missão 17,4 16,0 -7,8 

Leader 10,3 21,9 112,1 

Lagoinha 8,3 15,2 83,0 

Jacobina IV 8,0 15,7 95,8 
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Jacobina III 18,1 10,4 -42,5 

Jacobina II 7,5 10,6 41,3 

Jacobina I 5,2 9,8 89,6 

Inocoop 9,3 6,5 -29,8 

Grotinha 8,4 13,9 66,7 

Felix Tomaz 17,3 14,2 -17,8 

Centro 7,9 12,1 52,2 

Catuaba * 14,4 8,8 -39,2 

Caixa d'água 5,0 11,2 126,0 

Caiera 9,1 12,2 33,6 

Bananeira 9,7 16,1 64,9 
* - o bairro de Catuaba recebeu parcialmente liberação de mosquitos transgênicos 
durante o mesmo período que o bairro Pedra Branca, porém neste trabalho, este bairro foi 
tratado como se não houvesse tido liberações. 
** - os valores negativos representam a porcentagem de redução a partir do valor inicial 
do período pré-liberação e os positivos representam aumentos baseados a partir do 
mesmo valor inicial. 
¹ - O bairro de Pedra Branca foi o único bairro no município de Jacobina que teve em sua 
totalidade a liberação de mosquitos geneticamente modificados. Fonte: Dados do Autor 

 

5.3. PREFERÊNCIA POR LOCAL DE OVIPOSIÇÃO 
 

O número de ovos nas armadilhas não foi diferente quando se comparou 

ovitrampas instaladas no intra ou peri-domícilio diferença entre o bairro de Pedra 

Branca e os demais bairros de Jacobina (Figura 13). 

 

Figura 13. Os gráficos de regressão linear apresentam a preferência por local para oviposição na 
armadilha colocada peri ou intra domicílio. (A) Número de ovos por armadilha do bairro 
Pedra Banca correlacionados com a localização da ovitrampa. (C) Número de ovos por 
armadilha dos demais bairros de Jacobina correlacionados com a localização da 
ovitrampa.  
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5.4. CORRELAÇÃO COM DADOS CLIMÁTICOS 

 

A precipitação média durante o período de coleta no ano de 2012 foi de 35,6 

mm e no ano de 2013 foi de 54,9 mm, para a temperatura em 2012 foi de 25,4°C e 

em 2013 de 24,8°C, com umidade relativa em 2012 de 57,2% e em 2013 de 64,6%, 

sendo o mês de janeiro de 2014 com um maior volume de água precipitado (214 

mm).  

Com relação a precipitação o bairro Pedra Branca e outros bairros também 

não apresentou correlação com a precipitação (r= -0.174  e p= 0.303 para Pedra 

Banca) e os demais bairros (r= 0.167 e p= 0.324).Para temperatura o bairro Pedra 

Banca e os demais bairros também não apresentaram correlação com r= 0.191 e p= 

0.258 para Pedra Branca, demais bairros r= 0.32 e p= 0.053. Para umidade relativa 

do ar também não apresentou correlação com r= -0.198 e p= 0.240 para Pedra 

Branca e demais bairros r= -0.103 e p= 0.542.  

Os resultados demonstraram que não houve correlação entre o número de 

ovos (Figura 14) do bairro Pedra Branca e os dados abióticos e o mesmo ocorreu 

com os demais bairros (Teste de Sperman; p<0.05). Assim, na cidade de Jacobina, 

a sazonalidade parece não influenciar diretamente na manutenção do ciclo de vida 

do mosquito Ae. aegypti. O desenvolvimento do ciclo de vida do mosquito do vetor 

pode estar ligado a outros fatores como o armazenamento de água por parte da 

população, falta de infraestrutura e disponibilidade de outros criadouros que não 

dependem de chuvas para acumularem água. Apesar disso, o maior número de 

ovos foi coletado em fevereiro, ou seja, durante a estação chuvosa. 
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Figura 14. Dados climáticos obtidos da estação metrológica do INMET; (A) Número de ovos por armadilha em 

relação a precipitação (mm); (B) Número de ovos por armadilha em relação a temperatura (°C); (C) 
Número de ovos por armadilha em relação a umidade relativa (UR%). 
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6. DISCUSSÃO 

 

Os avanços tecnológicos alcançados até agora têm potencializado a eficácia 

e eficiência do controle genético de vetores (FU et al. 2009). Na busca por novas 

ferramentas para combater o mosquito, o controle vetorial genético (a exemplo da 

tecnologia RIDL) está em voga e pode ser uma possibilidade eficaz. Entretanto, para 

que o processo de supressão populacional ocorra e seja detectado, é necessário 

utilizar ferramentas que sejam capazes de estimar o tamanho e a flutuação 

populacional da espécie alvo em campo. Desta maneira, o monitoramento da 

população selvagem é de fundamental importância para a viabilidade de projetos 

que almejem a supressão populacional do vetor. 

 Neste trabalho, a armadilha ovitrampa (FAY, 1966) foi utilizada como 

ferramenta para monitorar a população de Ae. aegypti. Os dados obtidos com essa 

armadilha mostraram o quão a densidade de ovos pode oscilar entre as épocas do 

ano e ser diferente entre os bairros. Tal fato pode estar relacionado com as 

características ambientais (altitude, cobertura vegetal, densidade de residências) 

(FORATTINI, 1992; GLASSER; GOMES, 2002; BRAKS et al., 2003; HONÓRIO et 

al., 2009; PEDROSA, 2013) do bairro, com a oferta de criadouros e com o grau de 

conscientização da população residente. Este fato pode dificultar as ações de 

controle, pois dentro de uma mesma cidade, a infestação do vetor pode ser 

diferente, exigindo muitas vezes, ações específicas e direcionadas. Assim, o 

monitoramento utilizando ovitrampas se faz importante para compreender como 

ocorre a distribuição de mosquitos do gênero Aedes nesses ambientes. 

Este estudo verificou que não há diferença no número de ovos capturados 

entre armadilhas situadas em um mesmo ponto amostral, porém localizadas no intra 

ou peridomicílio. Este resultado pode estar relacionado com o padrão de oviposição 

apresentado pela espécie, denominado “oviposição em salto” (skip oviposition), em 

que a fêmea distribui seus ovos em mais de um criadouro a fim de que se aumentem 

as chances desses indivíduos alcançarem a fase adulta (MOGI; MOKRY, 1980 apud 

FORATINNI, 2002). Este fato é importante do ponto de vista da liberação de 

mosquitos, uma vez que corrobora com o tipo de liberação executada (liberação nas 

ruas), pois os mosquitos machos transgênicos saem a procura das fêmeas 
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selvagens que neste caso, estão presentes nos dois perímetros: intra- e 

peridomiciliar. 

Harris et al. (2011) mostraram que os machos geneticamente modificados 

(linhagem OX513A), quando liberados por um período de 4 semanas em uma área 

de 10 hectares, apresentavam sucesso de cópula com as fêmeas selvagens. Da 

mesma forma, em Jacobina, foi possível observar que dentre os bairros da zona 

urbana, o de Pedra Branca apresentou o maior decaimento na média de ovos por 

armadilha após o início da liberação dos mosquitos.  

Embora outros bairros que não receberam as liberações de transgênicos 

também tenham apresentado queda no número de ovos, nenhum deles apresentou 

uma redução considerável como o de Pedra Branca (mais de 50%). Além disso, 

muitos bairros apresentaram aumento na média do número de ovos por armadilha 

durante o período de liberação no bairro de Pedra Branca. A redução de 59% no 

número de ovos foi obtida com apenas quatro meses de liberação. Sendo assim, é 

necessário avaliar se com a continuidade das liberações este índice diminuirá ou 

aumentará. 

A incidência da dengue é conhecidamente relacionada com fatores como as 

estações chuvosas, altas temperaturas e altitude (DONALÍSIO e GLASSER, 2002). 

No presente trabalho, a abundância de Ae. aegypti não se correlacionou com 

nenhum fator abiótico, diferente do que foi encontrado por HONÓRIO et al. (2009) e 

MIYAZAK, et al. (2009) em que houve correlação tanto com a pluviosidade quanto 

com a temperatura, e por Serpa et al. (2006), em que a abundância do mosquito se 

correlacionou com a temperatura em uma associação positiva com a última variável. 

Apesar disso, a maior média de ovos foi obtida no mês de fevereiro (estação 

chuvosa) e a menor em setembro e outubro (estação seca).  

Ae. aegypti é capaz de manter uma população considerável durante as 

estações menos chuvosas, utilizando criadouros semipermanentes e independentes 

das chuvas, como caixas d'água, cisternas e tonéis para se reproduzir. Fatores 

como infra-estruturas inadequadas, saneamento básico deficiente, e falta de 

conscientização da população podem contribuir diretamente para a multiplicação do 

vetor, na medida em que contribuem com o aumento do número de criadouros que 

não necessitam de precipitação para serem formados. Contudo, é na estação 
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chuvosa que a abundância aumenta significativamente (CONSOLI; LOURENÇO-DE-

OLIVEIRA, 1998), pois a precipitação pode viabilizar tanto a eclosão dos ovos 

disponíveis, quanto a formação de novos criadouros (GOMES, 2002).  

A utilização de ovitrampa é uma metodologia mais sensível do que a coleta 

ativa de larvas (utilizada para vigilância no Brasil), mas não é apropriada para 

quantificar as populações do vetor (FOCKS et al. 2003; GAMA et al. 2007). 

Entretanto, tal método pode prover estimativas relativas das populações de Ae. 

aegypti nos locais estudados. Assim, a comparação entre os dados de 

monitoramento com ovitrampa e os dados secundários ou de fontes imparciais, é 

importante para analisar se os resultados do grau de infestação no local são 

semelhantes. Além disso, tal comparação pode revelar se alguma metodologia é 

mais fidedigna em relação à outra. Contudo, devido à inconsistência dos dados 

secundários obtidos, tal comparação não pôde ser realizada da maneira devida. 

Os resultados obtidos neste trabalho reforçam que o monitoramento da 

população selvagem é de fundamental importância tanto para o planejamento e 

execução quanto para a avaliação do projeto de supressão do vetor. E ainda, 

sugerem a viabilidade da tecnologia RIDL para controlar a população do mosquito 

Ae. aegypti. 
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7. CONCLUSÕES 
 

 Diante dos resultados obtidos neste projeto de pesquisa, pode-se concluir que 

a ovitrampa se mostrou eficiente na detecção e no monitoramento da flutuação de 

ovos de mosquito Ae. aegypti no município de Jacobina ao longo do tempo. O 

monitoramento com ovitrampas possibilitou tanto a avaliação da flutuação 

populacional do Ae. aegypti, quanto a análise da presença e aumento de larvas 

portadoras da marcação genética nos locais onde houve liberação. E ainda, permitiu 

detectar a redução no número de ovos coletados, como consequência das 

liberações de mosquitos transgênicos.  

 Conclui-se, portanto, que a ovitrampa é uma ferramenta importante para 

realização de estudos relacionados com a tecnologia RIDL. Assim, o estudo da 

biologia e do comportamento desses insetos são fatores que contribuem para 

aplicação de técnicas de supressão populacional, sejam elas convencionais ou não. 

 Os resultados comportamentais e ecológicos (ausência de relação entre 

abundância e fatores abióticos e a inexistência de preferência por locais de 

oviposição) fornecem importantes informações sobre a espécie estudada, sendo 

estas fundamentais para o planejamento e execução das ações de controle. 

 Em relação as liberações inundativas de machos da linhagem OX513A, estas 

foram suficientes para reduzir a população selvagem deste mosquito sugerindo que 

o uso de mosquitos geneticamente modificados é uma ferramenta eficaz e que pode 

ser agregada com sucesso ao sistema integrado de controle populacional do 

mosquito Ae. aegypti. 

 Adicionalmente, é necessário ainda avaliar o efeito que a redução 

populacional de Ae. aegypti obtida com a utilização de transgênico, possui na 

disseminação do vírus dengue entre a população humana. 
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8. PERSPECTIVAS FUTURAS 

 Com o desenvolvimento do presente estudo surgiram os seguintes 

questionamentos: como verificar se ao longo do tempo com as liberações 

inundativas de machos da linhagem OX513A ocorreria um aumento na taxa de 

supressão populacional. Além disso, avaliar se o efeito da redução populacional de 

Ae. aegypti selvagem obtida com a utilização de transgênico também reduziria a  

transmissão do vírus dengue.  
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FICHA DE COLETA DE CAMPO – OVITRAMPA 

                                      

                                      

Localidade: _______________Instalação:__________Coleta:___________Identificador: _______________     

                                      

# O L +   # O L +   # O L +   # O L + 

1         51         101         151       

2         52         102         152       

3         53         103         153       

4         54         104         154       

5         55         105         155       

6         56         106         156       

7         57         107         157       

8         58         108         158       

9         59         109         159       

10         60         110         160       

11         61         111         161       

12         62         112         162       

13         63         113         163       

14         64         114         164       

15         65         115         165       

16         66         116         166       

17         67         117         167       

18         68         118         168       

19         69         119         169       

20         70         120         170       

21         71         121         171       

22         72         122         172       

23         73         123         173       

24         74         124         174       

25         75         125         175       

26         76         126         176       

27         77         127         177       

28         78         128         178       

29         79         129         179       

30         80         130         180       

31         81         131         181       

32         82         132         182       

33         83         133         183       

34         84         134         184       

35         85         135         185       

36         86         136         186       
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37         87         137         187       

38         88         138         188       

39         89         139         189       

40         90         140         190       

41         91         141         191       

42         92         142         192       

43         93         143         193       

44         94         144         194       

45         95         145         195       

46         96         146         196       

47         97         147         197       

48         98         148         198       

49         99         149         199       

50         100         150         200       

                                      

# O L +   # O L +   # O L +   # O L + 

201 
        

251 
        

301 
        

351 
      

202 
        

252 
        

302 
        

352 
      

203 
        

253 
        

303 
        

353 
      

204 
        

254 
        

304 
        

354 
      

205 
        

255 
        

305 
        

355 
      

206 
        

256 
        

306 
        

356 
      

207 
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CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO DE Aedes aegypti ESTIMADA 
POR ARMADILHA DE OVIPOSIÇÃO NO MUNICÍPIO DE JACOBINA, 

BAHIA 

 

CHARACTERIZATION OF THE POPULATION OF Aedes aegypti 
ESTIMATED BY OVIPOSITION TRAP IN THE MUNICIPALITY OF 

JACOBINA, BAHIA 

 

GARZIERA, Luiza1 

CARVALHO, Danilo de Oliveira2 

MOREIRA, Márcia Bento3 

 

 

RESUMO 

O mosquito Aedes aegypti é considerado o principal vetor na cadeia de transmissão 
do vírus dengue. Este trabalho teve como objetivo estimar a densidade de ovos do 
mosquito Ae. aegypti no município de Jacobina/BA. Para avaliar a densidade de 
ovos de Aedes aegypti foram utilizadas como método armadilhas tipo ovitrampa 
como ferramenta de oviposição. Os dados foram correlacionados com os métodos 
tradicionais aplicados em programas de combate ao vetor Ae. aegypti, com a 
sazonalidade e com dados climáticos do município. Os resultados mostraram que os 
índices da prefeitura não apresentaram correlação com os dados de coleta de 
ovitrampas, assim como os dados climáticos. A Conclusão da pesquisa revela que a 
ovitrampa é uma ferramenta relevante para monitorar a população do mosquito Ae. 

aegypti em um município. 

Palavras chave: Dengue, Aedes aegypti, ovitrampa. 
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ABSTRACT  

The Aedes aegypti mosquito is considered the main vector of dengue virus 
transmission chain. This study aimed to estimate the density of eggs of the mosquito 
Aedes aegypti in the city of Jacobina / BA. To assess the density of Aedes aegypti 
were used as traps of the trap type egg oviposition tool and method. The data were 
correlated with the traditional methods applied in vector control programs Ae. 

aegypti, with seasonal and climatic data of the municipality. The results showed that 
the content of the prefecture did not correlate with the ovitraps data collection, as well 
as environmental data. Conclusion The research reveals that the egg trap is an 
important tool to monitor the population of Ae. aegypti in a city. 

Keywords: Dengue, Aedes aegypti, egg trap. 
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INTRODUÇÃO 

 

Dentre as enfermidades que afetam humanos a dengue pode ser considerada 

a mais grave entre as arbovirose. De acordo com a Organização Mundial de Saúde 

(OMS, 2009), a situação se agrava com a ausência de vacinas e medicamentos 

específicos e eficazes, dessa forma o tratamento da doença é apenas paliativo. 

Segundo a OMS (2009) 2,5 bilhões de pessoas situam-se em áreas de risco 

de infecção na faixa tropical e subtropical do planeta. Estimativas mundiais 

contabilizam aproximadamente 100 milhões de casos por ano (GUBLER, 1998; 

GUZMAN; KOURI, 2002; HALSTEAD, 2007). 

No Brasil, segundo o Ministério da Saúde (MS) no ano de 2012, cerca de 590 

mil casos de dengue foram confirmados e no ano de 2013 esse número aumentou 

significativamente para aproximadamente 1,4 milhões de casos (SVS, 2014). 

O mosquito Aedes aegypti é apontado como único elo vulnerável na cadeia 

de transmissão do vírus dengue, e a sua eliminação é usada como estratégia de 

medida preventiva do controle da doença (TAUIL, 2002). 

O desenvolvimento de métodos precisos para determinar a densidade vetorial 

se torna uma questão muito importante. Assim como, os métodos de fácil operação, 

a fim de agilizar os processos, e detectar a espécie alvo em campo (FAY; PERRY, 

1965). Estas ferramentas são essenciais para o sucesso de programas que visam 

controlar ou erradicar insetos transmissores de doenças (PNCD, 2002). 

Dentre as ferramentas de vigilância para detectar o mosquito Ae. aegypti está 

a ovitrampa (FAY; PERRY, 1965; FAY; ELIASON, 1966). A ovitrampa tem como 

objetivo de atrair as fêmeas que procuram por um local para depositarem seus ovos. 

Por conta do hábito das fêmeas de espalharem seus ovos entre os criadouros mais 

próximos, a ovitrampa compete com os criadouros disponíveis no campo, e servem 

como parâmetro para compreender a dinâmica populacional dessa espécie no 

ambiente (CHADEE; RITCHIE, 2010). 

Dessa forma, o objetivo desse estudo foi mensurar a densidade populacional 

do mosquito Ae. aegypti, e correlacionar com os métodos tradicionais aplicado em 

programas para combate do mosquito Ae. aegypti, assim como correlacionar esses 

dados com a sazonalidade e dados climáticos da cidade de Jacobina. 
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MATERIAIS DE MÉTODOS 

Jacobina é um município (latitude 11°10’50’’ S e longitude 40°31’06’’ O) 

situado na região do centro-norte do estado da Bahia, localizado a uma atitude de 

463 metros acima do nível do mar. A cidade possui 80.000 habitantes, sendo que 

45.000 vivem na área urbana (IBGE, 2010).  

Foram instalada duas ovitrampas em cada uma das 200 casas selecionadas 

(Figura 01), sendo uma no intradomicílio (dentro da casa) e outra no peridomicílo 

(fora da casa), totalizando 400 ovitrampas. A escolha dos pontos de coleta priorizou 

a cobertura de todos os bairros. 

 

Figura 01. Distribuição das armadilhas de oviposição no município de Jacobina BA. Fonte: Google 
Earth 

Para avaliar a densidade de ovos nos bairros do município de Jacobina, foram 

utilizadas armadilhas tipo ovitrampa. Esta é uma armadilha específica para coleta de 

ovos de mosquitos do gênero Aedes, sendo amplamente usada para coleta de ovos 

de Aedes aegypti e Aedes albopictus. Trata-se de um recipiente plástico de cor 

escura (normalmente preta) de tamanho e volume variável, neste estudo o recipiente 

usado tem em torno de 600 ml. No interior da armadilha era colocada uma palheta 

de aglomerado de madeira (recorte de chapa de aglomerado – eucatex 12 x 2,5 cm) 
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que ficava parcialmente mergulhada em 300 ml em água, esta palheta permaneceu 

com a parte mais áspera voltada para cima, assim as fêmeas depositam os ovos 

nessa superfície próximo à borda da água (FAY, 1966 modificado). 

Após sete dias, as palhetas eram substituídas e os recipientes lavados. O 

material coletado foi encaminhado para o laboratório de análise de campo da 

Biofábrica Moscamed Brasil. As palhetas coletadas eram deixadas para secarem 

naturalmente em temperatura ambiente por um período mínimo de 48 horas. 

Quando secas, o número total de ovos em cada palheta era contabilizado em fichas 

individualizadas por semana e código da armadilha. A fim de facilitar a contagem 

dos ovos, que são muito diminutos, às palhetas eram percorridas sob 

estereomicroscópio com luz comum e os dados registrados para tabulação. 

Com a contabilização dos ovos foi possível calcular o Índice de Ovitrampa 

(IO) dado pela equação 01, e que se resume na relação entre o número de 

armadilhas positivas (presença de ovos) e o número total de armadilhas 

recapturadas, onde a abundância é desconsiderada (GOMES, 1998; 2002). 

 

  

(01) 

Para a análise estatística foi utilizado o software Graph Prism® versão 5 para as 

análises estatísticas utilizando testes de normalidade para verificar a distribuição dos 

dados, teste de Mann-Whitney e one-way ANOVA e correlação de Spearman, todos 

com valor de p inferior a 0,05. 

 

RESULTADOS  

Entre o período de setembro de 2012 à junho de 2013 foram coletadas 10.619 

amostras sendo 2.775 amostras positivas, dessas amostras foram contabilizados 

126.401 ovos. Para determinar o grau de infestação da localidade foi calculado o 

Índice de Ovitrampa (equação 01) como apresenta a figura 2. O número de ovos 

detectado nas palhetas coletadas permite calcular a grau de infestação do local 

como o Índice de Ovitrampa (GOMES, 1998). 

Figura 2. Índice de ovitrampa no Município de Jacobina-BA no período de 02/09/2012 a 09/06/2013 
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Durante o período monitorado de 2012 a primeira semana de dezembro 

apresentou o maior índece de ovitrampa (figura 8), e a primeira semana de setembro 

o menor índece. Durante o monitoramento de 2013 a primeira semana de junho 

apresentou o maior índece de ovitrampa e a penúltima semana de março o menor 

índece.  

No período de setembro de 2012 a junho de 2013 de monitoramento com 

ovitrampa, no mês de novembro de 2012 o bairro Grotinha apresentou a maior 

média de ovos coletados durante todo o período monitorado (tabela 01). 

Tabela 1. Média de ovos no município de Jacobina por bairro entre o período de 2012-2013 

Bairros 
2012 2013 

Set Out Nov Dec Jan Fev Mar Abr Mai Jun 
Bananeira 2 0 0 17 8 26 12 6 9 21 
Caeira 2 2 6 5 5 22 14 30 16 12 
Caixa D'água 0 2 9 7 22 39 19 7 6 10 
Catuaba 7 6 4 21 17 20 12 31 18 7 
Centro 1 4 14 21 10 19 13 9 6 27 
Felix Tomaz 0 1 7 13 12 14 6 7 6 16 
Grotinha 1 11 106 39 0 0 33 11 32 6 
Inocoop 16 1 3 4 9 17 4 9 7 13 
Jacobina I 0 1 8 15 23 31 3 7 7 16 
Jacobina II 16 5 5 2 2 18 6 3 5 2 
Jacobina III 2 1 3 14 3 11 9 7 12 19 
Jacobina IV 7 4 5 18 7 15 14 7 49 46 
Lagoinha 0 0 0 0 0 6 9 6 28 26 
Leader 4 5 8 44 7 36 23 26 23 28 
Mundo novo 0 0 13 12 20 10 2 0 2 9 
Nazaré 2 1 1 3 3 5 3 0 5 4 
Pedra Branca 4 5 22 25 37 38 9 6 16 14 
Perú 1 4 3 8 10 9 7 4 8 8 
Serrinha 0 0 1 2 1 5 10 0 6 21 
Vila Feliz 3 4 9 11 8 50 12 20 9 19 
Matriz 5 1 1 27 13 18 9 6 11 60 
Média total 4 3 11 15 10 19 11 10 13 18 
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Quando analisado a média de ovos coletados na cidade de Jacobina o mês 

de fevereiro de 2013 apresentou uma maior coleta de ovos total, e o mês de outubro 

de 2012 apresentou a menor coleta de ovos total (figura 3). 

Figura 3. Média de ovos coletados no Município de Jacobina-BA durante o período de setembro de 2012 a junho 
de 2013. 

 

Com os dados disponibilizados pela prefeitura de Jacobina e os dados 

previamente coletados de ovitrampa foi possível estabelecer uma classificação entre 

os bairros para indicar os candidatos para iniciar a liberação de mosquitos 

transgênicos no município. A tabela 02 mostra os dados disponibilizados da 

prefeitura entre os anos de 2011 e 2012 e os dados coletados das ovitrampas em 

2012. 

Tabela 2. Dados de LIRAa e Índice de Ovitrampa dos bairros da zona urbana do município de Jacobina. 
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Bairro LIRAa Índice de Ovitrampa

Jacobina 3 15% 27%

Jacobina 4 15% 17%

Lagoinha 8% 24%

Peru 11% 13%

Jacobina 1 11% 29%

Mundo Novo 14% 18%

Serrinha 18% 19%

Grotinha 16% 14%

Banaeira 10% 14%

Centro 6% 18%

Leader 10% 26%

Caixa D'Agua 14% 15%

Missao 11% 22%

Caeira 12% 19%

Felix Tomaz 10% 28%

Vila Feliz 18% 24%

Nazare 6% 23%

Jacobina 2 10% 17%

Inocop 15% 19%

Catuaba 12% 22%

Pedra Branca 23% 19%  

 

Preferência por local de oviposição conforme metodologia proposta, 

armadilhas ovitrampas foram instaladas em cada residência escolhida uma no 

interior e outra no exterior da casa, assim seria possível avaliar se há uma tendência 

na preferência de oviposição das fêmeas entre os locais onde estão essas 

armadilhas. Novamente os mesmos testes de normalidade foram usados e todos 

apresentaram que os dados são de característica não-paramétrica.  

O teste então utilizado para determinar se há diferença estatística significativa 

entre esses locais de oviposição foi o teste one-way ANOVA considerando o valor 

de p<0,05.  

De forma geral não houve diferença estatística entre a posição da armadilha 

no bairro de Pedra Branca e para os demais bairros de Jacobina. Apontando que 

mesmo que o mosquito apresente preferência a permanecer no ambiente 

intradomiciliar, a deposição dos ovos ocorrerá de acordo com a disponibilidade de 

criadouros nas proximidades do local de repouso e de repasto sanguíneo dessas 

fêmeas. 
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Correlação com dados climáticos 

A cidade de Jacobina-BA, como citada anteriormente, não depende da 

sazonalidade para manutenção do ciclo de vida do mosquito Ae. aegypti. Os dados 

metrológicos (Precipitação, Temperatura e Umidade Relativa) foram obtidos da 

estação do Instituto Nacional de metrológica- INMET.  

A precipitação média durante o período de coleta no ano de 2012 foi de 35,6 

mm e no ano de 2013 foi de 54,9 mm, para a temperatura em 2012 foi de 25,4°C e 

em 2013 de 24,8°C, com umidade relativa em 2012 de 57,2% e em 2013 de 64,6%, 

sendo o mês de janeiro de 2014 com um maior volume de água precipitado (214 

mm).  

A partir das médias mensais, foi realizada uma correlação de Spearman com 

cada uma das variáveis em relação aos dados obtidos nas ovitrampas para o bairro 

de Pedra Branca e a média dos demais bairros de Jacobina. 

Os dados demonstraram que não ocorre correlação entre o número de ovos 

(Figura 4) do bairro Pedra Banca, assim como os demais bairros através do teste de 

Sperman com o p<0.05. Com relação a precipitação o bairro Pedra Branca e outros 

bairros também não apresentou correlação com r= -0.174  e p= 0.303 para Pedra 

Banca e os demais bairros r= 0.167 e p= 0.324.Para temperatura o bairro Pedra 

Banca e os demais bairros também não apresentaram correlação com r= 0.191 e p= 

0.258 para Pedra Branca, demais bairros r= 0.32 e p= 0.053. Para umidade relativa 

do ar também não apresentou correlação com r= -0.198 e p= 0.240 para Pedra 

Branca e demais bairros r= -0.103 e p= 0.542.  
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De forma geral a presença do mosquito Ae. aegypti não está relacionado aos 

dados metrológicos aqui apresentado, ou seja, o desenvolvimento do ciclo de vida 

do mosquito da dengue está ligado a outros fatores como o armazenamento de água 

por parte da população, falta de infraestrutura e disponibilidade de outros criadouros 

que não dependem de chuvas para acumularem água. 
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Figura 04. Número de ovos por armadilha em relação a precipitação, temperatura e umidade relativa. 

 

Dados climáticos obtidos da estação metrológica do INMET; Número de ovos por armadilha em 
relação a precipitação (mm), Número de ovos por armadilha em relação a temperatura (°C); Número 
de ovos por armadilha em relação a umidade relativa (UR%) 
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CONCLUSÃO 

Dentre as principais linhas de averiguação a ecologia de vetores é 

considerada o alicerce central da vigilância entomológica. Assim como, entender a 

parte comportamental do vetor é essencial para o controle de populações que geram 

problemas de saúde pública. Para o processo de supressão populacional é 

necessário utilizar ferramentas que sejam capazes de detectarem e estimarem a 

espécie alvo em campo, durante todo o período de atuação, neste projeto de 

pesquisa foi utilizado a ovitrampa como ferramenta para monitorar a população de 

Ae. aegypti. 

A correlação entre dados secundários ou de fontes imparciais, utilizando 

outras metodologias se faz necessário para compreender a consistência dos dados 

obtidos e também entender a distribuição populacional ao longo do espaço e tempo. 

Dados climáticos são fundamentais para compreender a relação existente com a 

sazonalidade da espécie, em neste caso, compreender que fatores antrópicos, 

influenciam majoritariamente a distribuição dessa espécie no município de Jacobina. 

O posicionamento das armadilhas para indicar a preferência de oviposição 

também nos deu indício que esta espécie não possui preferência pelo interior da 

casa ou seus arredores. Isso corrobora com o tipo de liberação executada, onde o 

mosquito é liberado nas ruas e consegue atingir seu objetivo, neste caso acasalarem 

com fêmeas selvagens que neste caso estão nos dois ambientes, intra- e 

peridomiciliar. 

O posicionamento das armadilhas para indicar a preferência de oviposição 

também nos deu indício que esta espécie não possui preferência pelo interior da 

casa ou a seus arredores.  

Esse estudo teve similaridade com Morato et. al (2005) que comparou os 

métodos tradicionais utilizados em programas oficiais de combate ao vetor (índice de 

infestação predial e de Breteau) com os índices de infestação do mosquito Ae. 

aegypti utilizando ovitrampas durante nove meses na cidade de Salvador, Bahia. Foi 

observado que nem sempre os resultados de infestação foram semelhantes. Em 

algumas áreas os índices de infestação predial e de Breteau foram negativos ou 

próximos de zero, enquanto que o índice de positividade de ovitrampa apresentou 

valor de 11% e o índice de densidade de ovos 8,3%. 
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A conclusão da pesquisa revela que a ovitrampa é uma ferramenta que pode 

ser utilizada para monitorar a população do mosquito Ae. aegypti em um município. 
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