
GRUPO
SUB-

GRUPO
TIPO DE RECIPIENTES/DEPÓSITOS AÇÃO PRECONIZADA

A
A1

Depósito de água elevado, ligado à rede 

pública e/ou ao sistema de captação 

mecânica em poço, cisterna ou mina d’água: 

caixas d’água, tambores, depósitos de 

alvenaria.

Providenciar cobertura ou vedação; 

tratar como última alternativa*

Armazenamento de água 

para consumo humano

A2

Depósitos ao nível do solo para 

armazenamento doméstico: tonel, tambor, 

barril, tina, depósitos de barro (filtros, 

moringas, potes), cisternas, caixas-d’água, 

captação de água em poço / cisterna 

/cacimba.

Providenciar cobertura ou vedação; se 

indispensáveis, proteger/lavar, caso 

contrário, descartar; tratar como 

última alternativa*

D
D1

Pneus e outros materiais rodantes (câmaras-

de-ar, manchões)

Encaminhar para descarte adequado; 

se indispensá-veis, proteger; tratar 

como última alternativa*

 Passíveis de remoção/ 

proteção

D2

Lixo (recipientes plásticos, garrafas, latas); 

sucatas em pátios e ferros- velhos (PE), 

entulhos de construção

Lixo/entulho: encaminhar para 

descarte adequado, não tratar; 

sucatas em PE e pátios, se 

indispensá-veis, proteger sob cober-

tura; tratamento químico conforme 

indicado

*Tratar com larvicida indicado pelo programa.

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças

Transmissíveis. Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa) para a vigilância entomológica do Aedes

aegypti no Brasil: metodologia para avaliação dos índices de Breteau e Predial e tipos de recipientes. Brasília: Ministério da

Saúde, 2013.

CLASSIFICAÇÃO E AÇÕES INDICADAS SOBRE CRIADOUROS DO AEDES AEGYPTI

Instruir para evitar acúmulo de água 

em folhas; tampar buracos; 

encaminhar para destino adequado; 

não tratar.

Vistoriar / lavar com fre-qüência; 

proteger, colocar areia, emborcar; não 

tratar.

C

Depósitos fixos

Consertar calhas/lajes e toldos, vedar 

sanitários e ralos em desuso, lavar 

com frequência; proteger; preencher 

com areia; tra-tar como última 

alternativa*

B

Depósitos móveis

Vasos/frascos com água, pratos, 

pingadeiras, recipientes de degelo em 

geladeiras, bebedouros em geral, pequenas 

fontes ornamentais, materiais em depósito 

de construção (sanitários estocados, etc.), 

objetos religiosos/rituais.

Tanques em obras, borracharias e hortas, 

calhas, lajes e toldos em desníveis, ralos, 

sanitários em desuso, piscinas não tratadas, 

fontes ornamentais, floreiras/vasos em 

cemitérios, cacos de vidro em muros, outras 

obras arquitetônicas (caixas de 

inspeção/passagens).  

Axilas de folhas (bromélias,etc.), buracos 

em árvores e em rochas, restos de animais 

(cascas, carapaças, etc.)

E

Naturais


