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OBJETIVO
O objetivo desse estudo foi comparar a eficiência de

diferentes liberadores contendo o AtrAedes dentro da

armadilha Mosquitrap para capturar fêmeas de Ae. aegypti

em campo. .

Armadilhas para o controle e monitoramento de populações de

mosquitos Aedes aegypti vem sendo utilizadas em vários

estudos no Brasil e no mundo. Entre essas, se destaca a

MosquiTrap (Fig.1), que simula um criadouro e captura fêmeas

que estejam a procura de um local para depositar seus ovos. A

eficiência de uma armadilha é uma variável fundamental para a

otimização das taxas de captura e consequentemente redução

de uma população de Ae. aegypti em um ambiente urbano. Sua

captura pode ser potencializada com a adição de atraentes no

interior destas armadilhas, aumentando assim a sua eficiência.

Atualmente, o atraente utilizado na Mosquitrap é o AtrAedes,

que possui compostos que simulam o odor liberado por um

criadouro em potencial.

INTRODUÇÃO

Apesar de não haver diferença significativa entre os tratamentos, o uso do

atraente em recipiente de poliestireno (b) se torna uma alternativa viável, uma

vez que ele não necessita ser trocado mensalmente como o AtrAedes (a).

Sendo assim, o custo benefício do liberador de poliestireno demonstra ser uma

alternativa em relação ao liberador AtrAedes.

CONCLUSÃO

Foram capturadas um total de 222 fêmeas de Ae. Aegypti (Fig. 4), mas não

houve diferença significativa entre os tratamentos avaliados (ANOVA; F=0,61;

p=0,60) (Fig. 5). O índice de positividade entre os tratamentos avaliados também

não foi diferente significativamente (ANOVA; F=2,27; p=0,093).

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

REFERÊNCIAS

Gama,R.A.;Silva,E.M.;SilvaI.M.;Resende,M.C.;EirasA.E.2007.Evaluation of the sticky

MosquiTRAP for detecting Aedes (Stegomyia) aegypti (L.) (Diptera:Culicidae) during the

dry season in BeloHorizonte,MinasGerais,Brazil.Neotrop.Entomol.vol.36no.2Londrina.

AVALIAÇÃO DE NOVOS SISTEMAS DE LIBERAÇÃO DE ATRAENTES PARA CAPTURA DE FÊMEAS 
GRAVIDAS DE Aedes aegypti.

METODOLOGIA
Foi avaliada a eficiência de quatro tratamentos: (a)

Mangueira de silicone (Fig.2A); (b) Recipiente de

Poliestireno (Fig.2 B); (c) Recipiente de polietileno (Fig.2

C); (d) Controle (sem atraente). As armadilhas foram

instaladas na Escola de Veterinária do Campus Pampulha

UFMG (Fig.3) e vistoriadas semanalmente durante 6

semanas. Os mosquitos capturados foram separados por

tratamento e identificados ainda em campo. O

delineamento experimental foi Quadrado Latino (4x4) com

3 repetições, totalizando 12 armadilhas.
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Figura 1: Armadilha Mosquitrap.
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Figura 2: Liberadores utilizados (A) atrAedes em mangueira de silicone;

( B) atrAedes em recipiente de Poliestireno; (C) AtrAedes em

recipiente de Polietileno.

Figura 3: Área de instalação das armadilhas na escola de veterinária na UFMG.

Figura 4: Número de fêmeas de Aedes aegypti capturados por tratamento sendo,
Mangueira de silicone, Recipiente de Poliestireno, Recipiente de polietileno, Controle
(sem atraente) contendo apenas água.

Figura 5: índice médio de fêmeas de Aedes aegypti capturados por tratamento.

Figura 5: índice de positividade das armadilhas por tratamento.
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