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Objetivo: Os principais objetivos do presente trabalho são verificar a eficiência do uso
de plantas aromáticas como repelente de mosquitos, principalmente o mosquito da
dengue (Aedes aegipty) e estreitar os laços do Unileste-MG com a comunidade de
entorno através de ações extensionistas. Metodologia: O Projeto de Extensão do
UnilesteMG Contra a Dengue consiste em uma pesquisa com os moradores da Rua
Belo Horizonte, no Bairro Caladinho de Baixo, em Coronel Fabriciano. Tem como
finalidade verificar se as plantas citronela e cravo exercem algum efeito repelente
contra o mosquito da dengue. A pesquisa se divide em: a) questionário; b) Plantio e
entrega das mudas para os moradores; c) Acompanhamento do crescimento das mudas;
d) Avaliação dos efeitos das plantas pelos moradores participantes; e) Análise dos
dados obtidos e conclusão.

 Resultados: Em agosto/2009 foram respondidos 53 questionários com o intuito de
conhecer as informações que os moradores têm com relação à dengue, o que eles
fazem para se prevenir e se  têm interesse em receber uma muda de citronela ou cravo
para avaliar a eficácia dessas plantas como repelentes. Em dezembro/2009 foi
realizada a entrega das mudas para os 32 moradores interessados (2 mudas por
residência). Somente mudas do cravo foram disponibilizadas, pois houve dificuldade
de encontrar a muda da citronela, e já do cravo apresentou maior abundância. Das 64
mudas entregues somente 6 mudas vingaram. Até a data de realização da visita
domiciliar (março/2010) não foi possível observar os efeitos dessas 6 plantas, pois
ainda estavam bem pequenas.

 Conclusão: Houve um interesse da população em receber a muda, mas não
percebemos o mesmo interesse de plantio após o recebimento. Por isso ao grande
número de morte de mudas pode ser atribuído a fatores como: falta de interesse de
alguns moradores; fragilidade da muda; e mudanças bruscas.
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