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            O Aedes aegypti – mosquito transmissor de doenças como a dengue, a febre amarela, a 

febre chikungunya e o vírus Zika – é originário do Egito, na África, e vem se espalhando pelas 

regiões tropicais e subtropicais do planeta desde o século 16. No Brasil, segundo pesquisadores, 

o vetor chegou ainda no período colonial. De acordo com o Instituto Oswaldo Cruz, o Aedes 

aegypti foi descrito cientificamente pela primeira vez em 1762, quando foi denominado Culex 

aegypti. O nome definitivo veio em 1818, após a descrição do gênero Aedes. Em território 

nacional, desde o início do século 20, o mosquito já era considerado um problema. À época, no 

entanto, a principal preocupação era a transmissão da febre amarela. Porém, não demorou muito 

para o mosquito voltar e se espalhar pelo extenso território brasileiro. Em meados dos anos de 

1980, o Aedes aegypti foi reintroduzido no país, por meio de espécies que vieram 

principalmente de Cingapura. Hoje, conforme estudiosos, falar em erradicação é algo 

improvável. 

É notório que os setores da saúde e de saneamento básico enfrentam dificuldades para 

remediar os casos de doenças tropicais existentes no Brasil. Isso ocorre devido ao fato da6 

maioria das doenças serem transmitidas por mosquitos e, por isso, há uma ampliação 

significativa em sua propagação, principalmente em cidades mais quentes. No Rio de Janeiro, 

entre 2015 e 2016, observou-se um aumento de 17.542 casos de chikungunya e 25.930 casos de 

zika, tornando-se o estado com a maior taxa de doenças causada pelo mosquito Aedes Aegypti 

no Brasil. Durante o mesmo período, o aumento dos casos de dengue apenas na zona portuária 

do Rio de Janeiro foi de 335%. No mesmo contexto, a comunidade do Parque Conquista situada 

no bairro do Caju, zona portuária do Rio de Janeiro, sofre com o contraste social do local. 
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Os moradores do Parque Conquista são migrantes de locais variados do Brasil e de 

outras comunidades do Rio de Janeiro e, por isso, há uma considerável diversidade cultural e, 

consequentemente, é gerado um afastamento sensível entre os moradores e há um 

enfraquecimento observável no senso de união da comunidade. Em meio a desigualdades, falta 

de saneamento e baixa renda, iniciou-se uma análise de viabilidade da criação de um projeto 

nesse tema. 

Inserção na comunidade 

Para conhecer melhor a comunidade, fizemos um primeiro contato com a presidência 

da Associação de Moradores. Através dela, a equipe conseguiu apoio para realizar ações 

pontuais que facilitasse a aceitação da comunidade e o ganho de confiança por parte dos 

moradores. Nesse sentido, foram realizadas Oficinas de Pipa e de Hortas Orgânicas, 

participação no Dia das Crianças e Cinemas Comunitários gratuitos. Durante essas ações foram 

realizadas conversas, questionários e dinâmicas com adultos e crianças para que a visão dos 

moradores em relação à comunidade fosse compartilhada com o nosso time. 

Durante a visita pela comunidade, observamos que há a presença de um esgoto a céu 

aberto na frente das residências e isso faz com que os moradores sofram diretamente com a 

enorme quantidade de mosquitos vetor da doença. Em fevereiro de 2016, o centro de saúde 

local indicou que a taxa de doenças transmitidas por Aedes Aegypti era de 25 por dia. 

Analisando os dados coletados com os moradores e com o posto local e, com o objetivo de 

melhorar a qualidade de vida dessas pessoas através da redução da ameaça à saúde, nossa equipe 

entrou em contato com a associação de residentes do Parque Conquista, propondo uma 

colaboração. 

“Vieram procurar saber o interesse da comunidade por um projeto e                                                                                                                  

foi na época da dengue, e a ideia da citronela foi o mais interessante 

por esse motivo” (Rosa). 

 

 Dessa colaboração, surgiu o projeto Citros. Esta parceria teve como foco reduzir 

significativamente a ação do Aedes Aegypti na comunidade e, concomitantemente, dar início a 

um negócio sustentável e comunitário. A partir disso, o projeto seguiu com base em quatro 

segmentos: 

1. Domicílio e plantação comunitária de Citronela - de forma que a presença da planta no 
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Parque Conquista se produz um efeito repelente natural; 

2. Extração do óleo da citronela - através de um processo adaptado para ser executado 

facilmente por qualquer pessoa em uma residência comum; 

3. Fabricação de produtos repelentes do óleo essencial; 

4. Venda de tais produtos. 

 

            Um dos principais objetivos do projeto Citros é conscientizar os indivíduos locais e 

ampliar o alcance das práticas de prevenção, visto que, na comunidade poucos indivíduos 

possuem o hábito de utilizar repelentes. Além disso, contaremos com um método de produção 

de co-criação onde os moradores participarão desde o início até o fim dessa cadeia. A próxima 

etapa é difundir o Citros como modelo de negócio baseado na fabricação e venda desses 

repelentes naturais pelo Parque Conquista e feiras semanais, estimulando empreendedores 

locais a tomarem a frente do negócio e, possibilitando a eles complementação de renda 

enquanto combatem as doenças provocadas por mosquitos no Caju e, agregado a isso, promover 

ações de prevenção contra o mosquito na comunidade. 

 

Produção 

 

             O ciclo produtivo se inicia com os Embaixadores, moradores que possuem as mudas 

de citronela doadas pela Enactus UFRJ já cultivadas. Em seguida, temos os produtores, que 

serão instruídos e capacitados para extrair o óleo essencial da citronela. Essa extração foi 

pensada a ser feita de modo fácil e barato. Chegamos então a um protótipo utilizando um galão 

de água de 20 litros, uma panela de pressão e um tubo de cobre. Funcionará da seguinte forma: 

Os produtores irão até as casas dos embaixadores e recolherão folhas de citronela que estejam 

boas para a produção. A extração é feita através do extrator caseiro, onde se colocam as folhas 

com água na panela de pressão, ela é ligada ao tubo de cobre e colocamo-la no fogo. Dentro do 

galão colocamos água e gelo para que o óleo que passa pelo tubo seja resfriado. Por fim, o que 

sai no fim do processo é o hidrolato, que contém o óleo essencial. Ao final da fabricação, 

teremos os vendedores, que irão lidar com a parte comercial do projeto. 

 

Devido ao seu baixo custo de produção, os repelentes fabricados podem ser vendidos 

abaixo do valor de mercado, mas com uma alta margem de lucro, permitindo a manutenção do 

negócio de forma sustentável e a complementação de renda do residente envolvido em sua 

fabricação. Da mesma forma, os moradores que não participam diretamente da fabricação do 
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produto e apenas cultivam a citronela em suas casas, além de terem o benefício do natural 

repelimento dos mosquitos, receberão o produto para uso pessoal ou um percentual de 

contribuição por cada venda. Assim, ambos os setores produtivos se beneficiam. 

Testes de repelência 

 Para assegurar que o produto esteja de acordo com os padrões da Organização Mundial 

da Saúde (OMS), estamos realizando testes de repelência periódicos para definir a formulação 

do nosso repelente de modo que ele atinja o máximo de repelência no maior tempo de proteção 

possível. Tais testes estão sendo realizados graças a uma parceria com o Centro de Ciências da 

Saúde (CSS) da Universidade, onde utilizamos o laboratório do professor Willy, que é 

especializado nesse ramo e que tem nos ajudado em todo o processo de testes para o controle e 

verificação da concentração do hidrolato (princípio ativo da citronela). Atualmente estamos na 

fase de verificação de concentrações. 

              O próximo passo é levar o produto para ser testado utilizando os mosquitos do Parque 

Conquista e comparar se a sua eficiência será a mesma verificada em testes laboratoriais. 

Comprovada a eficiência, entraremos na fase de testes dermatológicos com o auxílio de um 

professor especializado da Universidade para evitar possíveis complicações com o uso do 

produto. Caso todos os procedimentos estejam dentro das normas, asseguramos a qualidade do 

repelente Citros gerando um selo comprovando a autenticidade do mesmo. 

Resultados obtidos e perspectivas 

               A partir de agora, a equipe faz vários esforços para se aproximar ainda mais da 

comunidade ao mesmo tempo em que compreende a dinâmica local e difunde a idéia de 

negócios do Citros. Muitas atividades em colaboração com a associação dos moradores foram 

feitas e muitos mostraram interesse em participar do negócio, direta ou indiretamente. Algumas 

mudas já se encontram crescendo na casa dos moradores e ao mesmo tempo já demonstramos 

o processo de fabricação dos repelentes. 

               As próximas atividades pretendidas serão levar mais mudas para mais moradores da 

comunidade e fornecer oficinas e atividades que visem o desenvolvimento de um negócio 

sustentável particularmente para o projeto Citros, em junho, e ao mesmo tempo, certificar a 

eficiência do repelente para começar a produzir a primeira remessa do produto com os 

moradores e posteriormente, abrir para vendas. 



 
 

 
Rio de Janeiro/RJ 

20 e 21 de Julho de 2017 BRASIL 

II Simpósio Nacional de Empreendedorismo 

Social  Enactus Brasil 

               A equipe conta com quatro estudantes de engenharia química, responsáveis por 

assegurar a compatibilidade entre os produtos fabricados com óleo de Citronela e os sintéticos, 

e para simplificar os processos de extração e produção e outros dois estudantes de engenharia 

(Civil e Mecânica) que ajudam na estruturação do extrator. Todos os alunos também fazem 

visitas constantes à comunidade e desenvolvem atividades para manter a abordagem do projeto 

aos moradores. 

“Esse projeto, não só vai ajudar a minha comunidade, mas todo o 

Caju e até o rio de janeiro. Esse projeto vai se expandir pra todo lado, 

a tendência é expandir, mostrar para os outros como o projeto 

funciona e como pode ajudar. Levar o nosso grupo Enactus para ser 

mostrado” (Rosa). 

Considerações finais 

Até o momento observamos que a relação com os moradores e a aceitação quanto ao 

projeto tem dado bons resultados e, com isso, temos grandes expectativas quanto aos nossos 

próximos passos. Podemos observar um grande futuro para o projeto como um todo. Tanto os 

membros quanto as pessoas impactadas continuarão trabalhando para que o projeto seja o 

melhor para a comunidade como um todo. 
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