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Florianópolis, 16 de setembro de 2022. 

 

INFORME SOBRE VISTORIA DE COMBATE À DENGUE 

 

1) Informamos que a Coordenadoria de Gestão Ambiental (CGA/GR) realizou vistoria de combate à dengue na 
Moradia Estudantil no dia 13/09/2022, emitindo o Relatório Técnico nº 22/2022/CGA. 
 

2) O mosquito transmissor da dengue, febre Zika e Chikungunya, o A. aegypti utiliza, principalmente, recipientes 
artificiais com acúmulo de água como criadouro para o desenvolvimento de suas formas imaturas, tais como 
pneus, latas, vidros, pratos de vasos, caixas de água e tonéis mal tampados, piscinas e aquários abandonados, 
bebedouros de animais ou qualquer tipo de objeto capaz de armazenar água. Observa-se também, com menor 
frequência, o encontro deste mosquito em criadouros naturais (flores ornamentais, bromélias, cavidade de 
árvores, buracos em rocha e internódios de bambu). Adicionalmente, o A. aegypti possui desenvolvimento rápido, 
demorando cerca de dez a 15 dias para atingir a fase adulta após a eclosão do ovo, sendo que pode voar por um 
raio de 300m do seu foco gerador. 
 

3)  Durante a vistoria foram identificadas algumas situações no entorno e nas dependências da moradia configuradas 
como criadouros para o mosquito A. aegypti, tais como resíduos, vasos de plantas, contentores e ralos. 
 

4) Algumas providências serão tomadas pela Administração em relação às situações identificadas nos espaços 
externos e áreas coletivas, como a transferência de contentores para áreas cobertas e a cobertura de caixas de 
passagem e ralos, além do recolhimento de resíduos que possam acumular água e se tornar criadouros para o 
mosquito. 
 

5) Solicitamos a colaboração dos moradores e das moradoras no sentido de evitar o descarte de resíduos fora dos 
contentores adequados. Reforçamos ainda a necessidade de cuidados com os pratos de vasos de plantas, 
removendo aqueles que não são necessários ou ainda inserindo areia/terra nos pratos. Nos pratos menores é 
possível também a utilização de papel toalha para absorção da água.  
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