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Ao Departamento de Gestão Ambiental (DGA/PRA/UFMG) 
 

Prezados, 

 

Após análises preliminares dos resultados do monitoramento do Aedes aegypti no 

campus Pampulha, constatamos que a Escola de Veterinária apresentou nas últimas três 

semanas um índice de infestação extremamente elevado (Figura 1), demonstrando um 

eminente risco para transmissão de Arboviroses (Dengue, Zika, Febre Chikungunya). 

 

 
Figura 1. Índice de infestação de Aedes aegypti na Escola de Veterinária do Campus 

UFMG.  

 

Considerando os indicadores do Monitoramento no Campus Pampulha do Aedes 

aegypti, solicitamos aplicação do inseticida piretróide Lambdacialotrina nas dependências 

da Escola de Veterinária.  

A aplicação do inseticida piretróide Lambdacialotrina é indicado pelo 

WHOPES/WHO, Pesticide Evaluation Schemme, em ações de controle do Aedes aegypti 
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a Ultra Baixo Volume (UBV). Em relação a diluição da formulação concentrado 

emulsionável a WHOPES/WHO indica a diluição em água da Lambdacialotrina CE 5%. 

Para a aplicação na Escola de Veterinária do Campus da UFMG será usada a concentração 

final de 0,025% e dose de 1 grama/hectare do ingrediente ativo.  

A eficiência da aplicação de inseticida em UBV depende da observação de uma série 

de parâmetros a serem obedecidos como o horário de aplicação (Manhã: cerca de 2 horas 

antes e depois do sol nascer ou a Tarde: cerca de 2 horas antes e depois pôr do sol. Assim 

a aplicação na Escola de Veterinária no Campus UFMG programada para o dia 08/04/2017 

será realizada entre 06:30 e 08:30 da manhã.  

Reitera a necessidade da rigorosa indicação do uso dos Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI) para a segurança dos trabalhadores uma vez que oferece proteção à 

exposição ao inseticida. 

Informamos que a ação de bloqueio com inseticida para controle de adultos será 

complementada com tratamento e eliminação de criadouros de Aedes aegypti pelos 

Agentes de Saúde da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte que iniciará na Escola de 

Veterinária no dia 10/04/2017.   

A abordagem eco-bio-social para a sustentabilidade do controle do vetor e as 

estratégias de comunicação social com envolvimento e incentivo à participação da 

comunidade universitária para reduzir a infestação e incidência das arboviroses 

transmitidas por Aedes aegypti devem ser implementadas nas ações de controle no 

Campus UFMG. 

 

 

Belo Horizonte, 05 de Abril de 2017. 

 

 

 

 

Marcelo Carvalho de Resende 
Residência Pôs-Doutorado  

Laboratório de Ecologia Química de Insetos Vetores 
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