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RESUMO

A diversidade climática do Brasil faz com que uma grande quantidade de insetos se estabeleça em seu território. O Aedes aegypti é uma espécie urbana que merece maior

atenção por ser vetor de doenças como dengue, a chikungunya e a zika e, os canteiros de obras, representam uma parcela significativa de contribuição para a sua proliferação.

Com o crescimento dos centros urbanos juntamente com outros fatores se torna impossível, em pouco tempo, eliminar o mosquito Aedes aegypti, porém é possível evitar o

nascimento de novos mosquitos e, conseqüentemente, o avanço da doença. Dessa maneira, o projeto tem como objetivo conscientizar trabalhadores e responsáveis de canteiros

de obras da cidade de João Monlevade sobre os lugares propícios a proliferação do mosquito Aedes Aegypti, para sua eliminação. Para realização deste trabalho foram

confeccionados materiais educativos como folhetos e cartazes, também foi preparado um larvicida alternativo para o combate aos focos do mosquito. Foi realizado o mapeamento

das construções em andamento na cidade e o agendamento das vistorias, palestras e aplicação do larvicida. Resultados iniciais têm demonstrado a falta de informação sobre o

ciclo de vida do mosquito e o procedimento correto para combatê-lo por parte dos trabalhadores dando ênfase a importância deste trabalho. Para os estudantes por sua vez,

como participante do projeto, tem a oportunidade de desenvolver seus aspectos acadêmicos e profissionais, que é a propagação de conhecimento, oralidade, postura e

comunicação além de contribuir com o bem estar da comunidade.
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