


SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

Mosquito 

Aedes não 

tira férias! 

FABIANO VILLATORE FERREIRA 

TÉCNICO PEDAGÓGICO DA DISCIPLINA DE CIÊNCIAS 





Aedes aegypti um mosquito, três doenças 

Dengue 

Zika 

Chikungunya 



Reconhecendo o Aedes aegypti 

 Corpo preto, com listras brancas no 
tórax e nas patas; 

 Coloca os ovos em diferentes locais e 
individualmente (estratégia de 
sobrevivência da espécie); 

 Prefere picar no período diurno, 
principalmente ao amanhecer ou no 
final da tarde; 

 O som emitido pelo mosquito é tão 
baixo que dificilmente pode ser 
percebido pelo ouvido humano; 

 Voo baixo: pés, tornozelos e pernas. 
FONTE: https://www.projetoredacao.com.br/temas-de-redacao/a-eficacia-das-acoes-de-combate-ao-mosquito-aedes-aegypti 



Reconhecendo o Aedes aegypti 

Macho: 

 Corpo um pouco menor em 
comparação com o da fêmea; 

 Alimenta-se da seiva das 
plantas (fitófago). 

Fêmea: 

 Corpo um pouco maior em 
comparação com o do macho; 

 Alimenta-se de sangue 
(hematófaga); 

 Necessita da proteína para o 
amadurecimento dos ovos. FONTE: http://www.mdsaude.com/2012/04/fotos-mosquito-dengue.html 



Ciclo de vida do Aedes aegypti 

FONTE: http://denguenuncamaistca2015.blogspot.com.br/2015/11/o-ciclo-o-ciclo-do-aedes-aegypti-e.html 



Quais são os possíveis criadouros  
encontrados em nossas escolas? 

FONTE: http://2.bp.blogspot.com/-PecnqMNV_Vo/TZ4TwoJYlRI/AAAAAAAAADU/wRqNhvrdVjA/s1600/interrogacao.png 



Possíveis criadouros do Aedes aegypti 

FONTE: o autor 

Bebedouro Vaso de planta Vaso sanitário 



Possíveis criadouros do Aedes aegypti 

FONTE: o autor 

Torneiras Geladeira Ar-condicionado 



Possíveis criadouros do Aedes aegypti 

FONTE: o autor 

Quadra Áreas verdes Ralos 



Possíveis criadouros do Aedes aegypti 

FONTE: o autor 

Calhas Ralos Lixeiras 



Disponível: http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/filipeta_dengue.pdf 

Check list – Secretaria da Saúde (SESA) 



Prevenção e combate ao Aedes aegypti 

 Não basta jogar fora a água, pois os 
ovos ficam agarrados em cantos ou 
bordas dos recipientes; 

 É preciso lavar os recipientes 
(esponja, detergente ou sabão 
neutro); 

 Os ovos dão origem aos mosquitos 
em aproximadamente 10 dias. 

PORTANTO... 

O combate aos ovos e às larvas  

deve ser semanal. 

FONTE: http://www.caoderodas.com.br/author/admin/ 



Concluindo... 

 É preciso que as pessoas dediquem pelo menos 15 minutos por semana 
para o controle do mosquito em casa e no ambiente de trabalho; 
 

 Todo recipiente que possa acumular água merece atenção especial, tanto 
fora quanto dentro de casa. Não importa o tamanho do recipiente. Uma 
simples tampinha de garrafa pode se tornar um criadouro. 
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