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SIMPLES DE CONTROLE DO ATAQUE DE MOSQUITOS EM OVINOS 

Orlando Monteiro de Carvalho Filho t  

Na região litorânea de Sergipe, sobretudo nas proximidades de mangues 
e áreas encharcadas, a forte ocorrência de insetos hemat6fagos - principal 
mente mosquitos - atacando bs animais constitui-se em agente depressor do 
desempenho produtivo. No caso dos ovinos deslanados, que têm a pele de me 
nor espessura (não oferecendo resistência ao ataque de mosquitos), o dano 
resultante é particularmente grave. 

Este problema foi constatado em aproximadamente 80% dos carneiros St 
Inês, utilizados em experimento de avaliação de pastagens nativas sob co 
queiros, no Campo Experimental de Itaporanga D'Ajuda, pertencente ao CNPCo. 
Os animais atacados apresentavam ulcerações extensas nas regiões do corpo 
onde a pele é mais fina (nas axilas, ao redor dos olhos e em torno do ânus), 
conforme se pode observar na Fig. 1. O ganho de peso foi drasticamente pre 
judicado pelo estressamento constante, interferindo diretamente no consumo 
de forragem, nos períodos de ataques mais intensos. 

O uo de produtos repelentes comerciais revelou-se ineficiente e anti 
econômico; entretanto, obteve-se êxito com uma medida extremamente simples 
e de baixo custo. 

O método consiste na utilização de uma ou mais estacas, fixadas em lo 
cais dë abrigo dos animais, envoltas comsacos de juta, devidamente amarra 
dos e embebidos, periodicamente, com óleo queimado (Fig. 2); Os ovinos têm 
o hábito de se coçarem, esfregando-se em superfícies de mourões, estacas, 
paredes, etc.; ao fazerem isto, no referido dispositivo, ficam com a pele 
untada com o óleo queimado, que tem ação repelente sobre os mosquitos. 

Com esta simples medida, conseguiu-se total controle do problema, não 
se tendo observado qualquer efeito colateral aparente nos animais. 

1 Eng. - Ãgr., M.Sc., Pesquisada da EP.6RAPA/Centrb Nacional de Pesquiss de Coco 
P1.a DneI',l A/, rco 4913Q Aracaju,SE. 
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