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Os cemitérios são considerados bons locais para a criação de culicideos, pois 
caracterizam-se por grande concentrações de recipientes que retém água. A 
importância sanitária dos mosquitos seja por atuarem como vetores biológicos de 
patógenos ou pelo incomodo causado pela picada, está relacionada com o hábito 
hematófago das fêmeas. As espécies Aedes aegypti e Aedes. Albopictus têm 
grande importância em saúde pública, sendo no Brasil os responsáveis pela 
transmissão da Dengue e a febre amarela. Sendo o A. aegypti recentemente 
incriminado como vetor dos vírus da febre Chikungunha e o Zika vírus. O objetivo 
do trabalho foi caracterizar os criadores artificiais existentes na área do cemitério 
Santa Helena na cidade Manaus – AM. O cemitério localiza-se no bairro de São 
Raimundo, região Oeste de Manaus. A região foi escolhida devido à incidência de 
casos de Dengue em 2015. O cemitério foi dividido em quadrantes I, II, III, IV.  
Das prospecções dos criadouros no cemitério foi obtido um total de 212 vasos, 
destes 26% (55) foram de vasos cerâmicos, 37%  (79) de vasos plásticos, 17% 
(36) de vasos de cimento, 6,0% (13) , vasos de porcelana, 3,3% (7) vasos de 
vidro, 7,0% (15)  de vasos de granito, 3,3% (7) vasos de azulejo. Do total de 216 
larvas, 162(75%) foram encontradas em criadouro de cimento. Em relação ao 
Indice por tipo de recipiente (ITR), do qual avalia a relação entre o número do tipo 
de recipiente positivo e o número de recipiente positivos pesquisados (para 
larvas), obtivemos o seguinte resultado:  criadouros de cimento 52,9% (9/17); 
cerâmica 29,4% (5/17); plásticos 11,7% (2/17) e porcelana 5,8% (1/17). O 
conhecimento dos criadouros é de suma importância para o controle do Aedes. 
Determinando a importância de cada recipiente, modificar os hábitos da 
população, é possível traçar estratégias de controle desse mosquito, e 
consequentemente da incidência da dengue e outros agravos de importância 
epidemiológica transmitida por esta espécie. 
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