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INTRODUÇÃO

Um problema freqüente enfrentado pelas autoridades responsáveis pela organização
de sistemas de controle de doenças infecto-contagiosas, tem sido a dificuldade em se
compreender a dinâmica de surgimento, crescimento e proliferação de insetos
transmissores de doenças. O estudo da ocorrência de doenças a partir de sua
localização espacial é bastante difundido, particularmente enquanto elemento de
identificação de possíveis hipóteses causais, sejam estas relacionadas a ambiente,
utilização de serviços de saúde ou análise comportamental do indivíduo.
Foi instituído no ano de 2001, na Universidade Federal de Mato Grosso, o Grupo de
Pesquisa Epidemiologia em Programas e Serviços de Saúde, no Instituto de Saúde
Coletiva. Um dos projetos deste grupo de pesquisa, financiado por FURNAS S.A., é
intitulado Monitoramento de endemias em áreas impactadas pela Usina Hidrelétrica de
Manso / MT, que se aplica ao cuidado à saúde das populações humanas, e produtos e
serviços voltados para a defesa e proteção do meio ambiente, incluindo o
desenvolvimento sustentado. É neste contexto que se deu a elaboração deste trabalho.
Foram feitas coletas de mosquitos transmissores de doenças infecto-contagiosas em
campo, nos anos de 2000/2001, e nos anos de 2004/2005/2006. Entre as espécies de
mosquitos coletados estão as do gênero Anofelinos. Anopheles darlingi é a mais
importante espécie transmissora de malária no Brasil; entre outras espécies
transmissoras da doença, embora com menor potencial, são An. triannullatus e An.
albitaris. No Brasil, são registrados anualmente cerca de 600.000 novos casos de
malária (Gurgel 2003), sendo cerca de 99% dos casos observados na Amazônia Legal,
região da qual faz parte o estado de Mato Grosso. No ano de 2006 foi registrado um
primeiro caso de malária na área de influencia onde ocorreu o alagamento. A doença é
transmitida através da picada de mosquitos Anopheles fêmeas, que inocula

esporozoítos do Plasmodium, dando início ao ciclo da doença no homem. Desta forma,
vemos que sua localização é dependente de certas características intrínsecas de um
determinado

espaço

geográfico.

Essas

características

são

interdependentes,

associados a objetos que agem mutuamente nos processos existentes no espaço.
Partindo destes pressupostos, apoiados na idéia preconizada por Milton Santos, de que
o espaço geográfico é um sistema de objetos e ações, abordamos uma maneira de
trabalho que busca minimizar os erros decorrentes da manipulação e interpretação dos
dados.
O propósito deste trabalho é perceber qual a influência do reservatório da APM-Manso
na densidade de vetores transmissores de malaria, através de execução de técnicas de
geoprocessamento e Sensoriamento Remoto e aplicando regressão logística. A
distribuição espaço-temporal dos vetores serão relacionados com variáveis climatoambientais e apresentados em mapas detalhados de suceptibilidade de contato com
vetor transmissor de malária para o desenvolvimento de ações que possam adverter
sobre o risco de contaminação.
ÁREA DE ESTUDO
A área de abrangência do APM – Manso, situa-se cerca de 100 quilômetros ao norte da
capital Cuiabá, entre as coordenadas 15º11’25’’ e 14º44’42’’ de latitude sul e 55º52’46’’
e 55º19’23’’ de longitude oeste, nos municípios de Chapada dos Guimarães e Nova
Brasilândia, estado de Mato Grosso. A usina está localizada na Bacia Hidrográfica do
Rio Paraguai, sub-bacia do Rio Cuiabá, com uma extensão de 427 km2.

Figura 1 – Área de Estudo

Nos anos de 2000 e 2001, as coletas foram realizadas em xx pontos amostrais (Figura
2), nas localidades de João Carro, Água Branca, Passagem do Mamão, Bom Jardim,
Quilombo, na Usina Hidroelétrica e Campestre no município de Chapada dos
Guimarães, e na Comunidade dos Brancos e Fazenda Palmeiras no município de Nova
Brasilândia.

Figura 2 – Localidades onde foram feitas coletas nos anos de 2000 e 2001
Entre os anos de 2004 e 2006, as coletas foram realizadas em 16 pontos amostrais
(Figura 3), distribuídos nas localidades de João Carro, Bom Jardim, Quilombo, Morro
do Chapéu e Campestre no município de Chapada dos Guimarães, e na Comunidade
dos Brancos no município de Nova Brasilândia.

Figura 3 – Localidades onde foram feitas coletas nos anos de 2000 e 2001
REVISÃO TEORICO-CONCEITUAL
Considerar o espaço como um agente importante na compreensão da localização ou
proliferação de doenças, é de crucial importância para a melhor gestão dos serviços de
saúde pública. Embora verificamos que o forte crescimento deste tipo de análise se
deu somente nos últimos anos, sabemos que estudos similares datam do século XVIII.
Muitos dos estudos em saúde que tratam da dimensão espacial, ainda hoje não
contemplam toda a complexidade que o assunto exige e, com fórmulas reducionistas,
explicam fenômenos que só poderiam ser explicados diante de um estudo que levasse
em conta toda a interdependência existente entre os fatores humanos, sociais e
ambientais. Ter o espaço como uma categoria importante no entendimento dos
processos sociais, e levar em conta que o território tem um papel ativo na
transformação do meio natural, é de extrema importância neste momento. O território
deve ser visto como um ator, não como um palco (Milton Santos, 1998). Essa maior
preocupação hoje, com o uso da categoria espaço na elucidação de problemas,
estende-se hoje por várias áreas do conhecimento, entre elas, a Saúde Coletiva, ou

Saúde Pública. Segundo Barret, 1991 (apud Carvalho, 1997) a utilização de mapas e a
preocupação com a distribuição geográfica de diversas doenças são bem antigas. O
médico (cirurgião naval) escocês James Lind publicou em 1768 um livro chamado “An
Essay on Diseases Incidental to Europeans in Hot Climates”, no qual procura
explicações para a distribuição de doenças, chegando inclusive a atribuir riscos a
determinadas áreas geográficas especificas. Desde então, diversos trabalhos foram
escritos na geografia médica, descrevendo variações geográficas na distribuição das
doenças. Destaca-se, entre outros, o estudo de John Snow, que em 1855 (Snow,
1997), que, por meio da distribuição espacial dos casos de cólera na cidade de
Londres, consegue identificar o veículo de transmissão da doença antes mesmo da
descoberta dos micróbios, utilizando técnicas de mapeamento para relacionar os casos
de cólera e pontos de coleta de água.
Na década de 1930 foi desenvolvida por Pavlovsky (Silva 1997), um parasitologista
russo, a patobiocenose, uma teoria de cunho ecologista, que estabelece o conceito de
que o espaço é o cenário no qual circula o agente infeccioso; este cenário foi
classificado em natural, ou intocado pela ação humana, e antropopúrgico, alterado pela
ação humana. O espaço se configura então como um importante ator na circulação e
disseminação de agentes infecciosos. A partir da década de 1970, com o movimento
da geografia crítica, a geografia passa a enfocar em seus estudos as questões sociais.
O espaço passa então a ser considerado fruto da dinâmica de sua complexa
organização e interações, incluindo todos os elementos, inclusive o físico (Santos,
1980). A partir deste conceito, Milton Santos (1996 p. 83), define espaço como um
conjunto indissociável de sistemas de objetos e de sistemas de ações. Para Bertalanffy
(1975 p. 38), “um sistema é um todo complexo organizado sob fortes interações”. As
interações ocorrentes no espaço geográfico se dão de forma dinâmica e integrada
(Christofoletti, 1979).
É necessário estudar não somente partes e processos isoladamente, mas também
resolver os decisivos problemas encontrados na organização e na ordem que os
unifica, resultante da interação dinâmica das partes, tornando o comportamento das
partes diferente quando estudados isoladamente e quando tratado no todo (Bertalanffy
1975 p. 53).

Já não podemos explicar a ocorrência de uma doença em um determinado lugar,
estudando apenas um caso isoladamente. Para Max Sorré, 1943 (apud BOUSQUAT,
A. & COHN, A.. 2004), com seu conceito de complexos patogênicos, a incidência de
uma doença num lugar, não é constante ao longo dos tempos, mas modificam-se de
acordo com as mudanças da sociedade e das relações entre os homens. De acordo
com Carvalho & Souza-Santos, 2005, citando Diez-Roux 1998, grande parte da
pesquisa atual em epidemiologia está baseada no individualismo metodológico: a
noção que a distribuição da saúde e doença em populações pode ser explicada
exclusivamente em termos das características dos indivíduos.
Utilizando o conceito de território, é possível uma abordagem mais integral para a
compreensão e explicação dos problemas, sem deixar de preservar a crítica e o rigor
metodológico na organização dos dados. Augusto et al., 2003, reconhece a utilidade da
abordagem por sistemas de matrizes de dados, que hierarquizam os processos que
participam da causalidade dos problemas. Segundo Prigogine (1996), em estudo não
precisamos considerar um único sistema, mas estudar uma coleção deles, um
“conjunto”. Um conjunto é representado por uma função matemática, que graficamente,
forma uma nuvem de pontos no espaço, sendo cada ponto representante de um
sistema da coleção. A interpretação desta nuvem nada mais é que a distribuição da
probabilidade. As probabilidades são resultados de métodos estatísticos que visam
criar modelos virtuais de um sistema real. Os modelos são uma estruturação
simplificada da realidade que supostamente apresenta características ou relações
importantes (Chorley & Haggett 1975). As características dos modelos implicam na
existência de muitos perigos, dos quais o construtor do modelo pode ser vítima.
...a simplificação pode levar a “jogar o bebê fora junto com a água do banho”, a
estruturação, às correlações espúrias; a sugestão, às previsões impróprias; a
aproximação, ao irrealismo; e a analogia, a saltos injustificáveis sobre domínios
diferentes. Estes perigos podem ser problemas de das superênfase a símbolos,
formas, simplificação, rigor e previsão. (Chorley & Haggett 1975)

Embora existam riscos na construção de um modelo, eles são necessários por
constituírem o ponto de ligação entre o pesquisador e os objetos ou situações
observadas. Sua utilização permite visualizar e compreender um determinado sistema,
o que de “outra forma não seria possível devido sua magnitude e complexidade. (...) Os

modelos também exercem função lógica, ajudando a explicar como acontece
determinado fenômeno”. (Chorley & Haggett 1975).
Na área da saúde pública, a função da construção de modelos na qual a realidade é
considerada em termos de sistemas interligados, e que, conseqüentemente, adota a
categoria espaço como uma variável importante na compreensão dos fatores, busca
compreender em qual direção está presente a dependência de um dado amostral em
relação a outro. Isto leva à função construtiva dos modelos, no sentido de que eles
formam degraus para a construção de teorias e leis. Os modelos e as teorias estão
intimamente ligados, diferindo talvez apenas quanto ao grau de probabilidade com o
qual podem prever a realidade (Chorley & Haggett 1975).
O espaço pode ser representado através de mapas. Existem várias formas de se
representar o sistema real e uma delas é com a elaboração de mapas. É relativamente
fácil visualizar os mapas como modelos representativos do mundo real, mas é
importante compreender que eles são também modelos conceituais que contém a
essência de generalizações da realidade (Chorley & Haggett 1975). Na construção de
um mapa, concentramos o mundo real sob a forma de modelo, depois testamos o
modelo em relação à realidade.
A melhor maneira, hoje em dia, na confecção de mapas baseados em modelos, é com
a utilização de técnicas de geoprocessamento aliadas à estatística. Segundo Barcelos
& Ramalho (2002), o setor da saúde, especialmente os setores de vigilância e serviços
de controle, tem no espaço geográfico uma importante dimensão de análise. Dessa
forma, os Sistemas de Informações Geográficas, têm sido apontados como
instrumentos de dados ambientais com dados de saúde, permitindo uma melhor
caracterização e quantificação da exposição e de seus possíveis determinantes (Briggs
92 apud Barcelos & Ramalho 2002).
A análise de dados distribuídos pelo espaço geográfico vem sendo cada vez mais
valorizada na gestão da saúde, por apontar novos subsídios para o planejamento e a
avaliação das ações baseadas na análise da distribuição espacial das doenças,
localização dos serviços de saúde e riscos ambientais, entre outros.”(Barcellos &
Bastos, 1996)

Em trabalho publicado nos Cadernos de Saúde Pública no ano de 1996, Barcelos &
Bastos discorrem sobre a importância da utilização de técnicas de geoprocessamento e
análise espacial. Para Moura (2000), o geoprocessamento é o ramo da análise
espacial, que muitas vezes é associado somente à aplicação ou proposição de
técnicas, mas deve ser compreendido em sentido mais amplo, pois é produto de um
contexto científico que norteia o modo de compreensão da realidade.
A utilização da categoria espaço não pode limitar-se à mera localização de um evento.
Isto porque o lugar atribui a cada elemento constituinte do espaço um valor particular
(Santos 1988). Esta categoria adquire valor importante na análise de eventos de saúde
através do inter-relacionamento de seus próprios significados.
Segundo CÂMARA (2002), “a ênfase da Análise Espacial é mensurar propriedades e
relacionamentos, levando em conta a localização espacial do fenômeno em estudo de
forma explícita. Ou seja, a idéia central é incorporar o espaço à análise que se deseja
fazer”. Aparício (2001) expõe que mudanças espaciais e temporais nas condições
ambientais podem ser fatores importantes para a incidência de doenças transmitidas
por vetores. O imageamento por satélite permite identificar essas mudanças e pode
ajudar a predizer áreas e períodos de alta transmissão. (...) Mesmo assim, essas
metodologias ainda não são de uso comum na área da Saúde Pública e apenas um
pequeno número de investigadores tem utilizado o Sensoriamento Remoto para
explorar fatores ambientais que possam estar associados a habitats dos vetores de
doenças e ao risco de transmissão humana.
A malária é causada pelo Plasmodium malariae, Plasmodium vivax e Plasmodium
falciparum e é transmitido no Brasil Central principalmente por Anopheles darlingi Root
1926 e outras espécies de dípteras do gênero Anopheles, entre eles Anopheles
albitarsis Lynch-Arribálzaga 1878 e Anopheles triannulatus Neiva & Pinto. O habitat
preferencial de reprodução do An. darlingi são áreas de água limpa e parada, e adultos
podem voar até 7 quilômetros para se alimentar e repousar (Charlwood & Alecrim
1989) e é considerado o mais antropofílico e endofílico das espécies de Anopheles
encontrados na Amazônia. An. albitarsis é o anofelino mais comum e amplamente
distribuído no Brasil não ocorrendo no ocidente sul-americano. Seus criadouros
preferenciais são alagados com capim (campos e pastagens) de água doce, limpa e

ensolarada ou sombreado. Em algumas áreas do Brasil, o mosquito pode entrar nas
casas e se alimentar no homem. Contudo, na maior parte do seu território, é
decididamente zoofílico e exofílico. Prefere atacar animais como eqüídeos, a homens e
aves. É um vetor secundário podendo passar a vetor primário de acordo com
mudanças no uso da terra pela população humana. Os criadouros preferenciais de An.
triannulatus são em lagoas e grandes poças d´água, bem expostas ao sol com rica
vegetação flutuante como os aguapés e outros. As variedades são essencialmente
zoofílicas, exofílicas e crepusculares. Atacam o homem em números menores que
outros animais como eqüídeos e bovinos. Deane (1986) refere-se a estudos em que o
An. triannulatus foi encontrado infectado com esporozoitos em algumas localidades do
Estado do Para, demonstrando assim a sua importância como vetor secundário na
ausência do primário. Mais de 99% de todos os casos no Brasil são observados na
região Amazônica, da qual faz parte o estado de Mato Grosso (Gurgel 2003). No sul
matogrossense, mosquitos do gênero Anopheles é abundante, porem não foi registrado
caso de malária. O risco de uma epidemia de malária é possível, particularmente em
áreas de alta densidade de vetores.
Usinas hidrelétricas são responsáveis por mais de 78% da energia elétrica gerada no
Brasil. Estima-se que a demanda para uso de energia elétrica cresça cerca de 4,5% ao
ano, e como conseqüência vemos a implantação de novas usinas hidrelétricas.
(ANEEL 2004) Com o enchimento do reservatório da APM-Manso, houve o surgimento
de um potencial novo habitat para transmissores de malária (Consolin et at 1991).
Sensoriamento Remoto e Sistemas de Informações Geográficas (SIG) tem se mostrado
como uma inovadora e importante componente em estudos de saúde pública e
epidemiologia (Clarke et al 1996) e tem sido utilizado para monitaramento, vigilância e
mapeamento de habitats de vetores e modelagem espacial de doenças (Beck et al
2000). Thomson et al (1996), assim como Roger set al (2002), dão exemplos de
aplicações de uso de satélites de observação da Terra para estudos de ecologia e
previsão de malária. Pope et al (1993), Beck et al (1994) e Roberts et al (1996) têm
contribuído com exemplos de aplicações para mapeamento de vetores de malária,
utilizando imagens de Sensoriamento Remoto (SR) de média resolução como LandsatETM ou SPOT para mapeamento de uso e ocupação da terra.

Novos tipos de

sistemas sensores de alta resolução como Ikonos e Quickbird estão sendo usados para
mapeamento de prováveis locais de proliferação de larvas ou para reconhecimento de
padrões de paisagem.(Mushinzimana et al 2006, Minakawa et al 2005)
Em ampla discussão sobre aplicações de técnicas de Sensoriamento Remoto para
análises de vetores transmissores de doenças, Beck et al (2000) menciona fatores
semelhantes como tipo de vegetação/lavoura, vegetação verde, desmatamento ou
estrutura da paisagem, como relevantes para a evolução da malária ou potenciais
habitats de vetores transmissores. A transmissão da malária na Amazônia Brasileira
tem tido relação positiva com desmatamento (Vasconcelos et al 2006), e
consequentemente, com o aumento da população que entra em contato direto com
vetores e que comumente vivem sob precárias condições de habitação, nutrição e
atenção à saúde, fatores que favorecem a transmissão da malária e dificulta o controle
dos vetores (Takken et al 2005 e Deane 1986). Vittor et al (2006) tem demonstrado um
expressivo aumento do “’Indice de Picada Homem Hora” (IPHH) de An. darlingi em
áreas de desmatamento na Amazônia Peruana. Como mostrado para a Usina
Hidrelétrica Lower Kinhansi, na Tanzânia, represas artificiais de água podem até
introduzir malária em áreas onde anteriormente não havia a doença (Chambo 2002).
Numa escala local, a espectativa é que o aumento na densidade de vetores no entorno
do reservatório supostamente varie em função da distancia da linha da costa da
represa e a proximidade para porções do reservatório adequadas para habitats e
criadouros (Vasconcelos 2006, Hakre et al 2004 e Singh et al 1999). Em pesquisas
baseadas em SIG estes fatores podem ser derivados à partir da análise de um Modelo
Numérico de Terreno (MNT) (Mushinzimana 2006).

METODOLOGIA
Para a identificação dos habitats foram consideradas como variáveis,
características climáticas, fase lunar, tipos de vegetação e uso da terra, tipo fisionômico
da margem do reservatório e distância da lagoa.
As informações sobre características climáticas, foram adquiridos em coleta de
campo, realizada nos período de 22/05/2000 à 30/11/2001 e 23/05/04 a 20/11/06.
Foram feitas dois tipos de capturas: Peridomiciliar e Extradomiciliar; Todas as séries de

dados entomológicos, incluindo coordenadas geográficas dos locais de coleta e
circunstâncias climato-ambientais (temperatura, umidade relativa, fase lunar) foram
organizadas em um banco de dados Access/VB (Microsoft).

Originariamente

desenvolvido em Access 97 (Microsoft Inc.), o SBD foi migrado, na sua versão mais
recente, para o Access 2003 (Microsoft Inc.).
Os tipos de vegetação e uso da terra foram conseguidos através de
classificações de imagens multiespectrais dos sensores Landsat ETM e CBERS-CCD.
São duas imagens do Landsat ETM+, dos dias 02/07/2000 e 07/2001 (WRS 226/70) e
duas imagens do CBERS-CCD (INPE), uma do mês de julho de 2004 (117/165 117/166) e outra do mês de julho de 2006 (117/165 - 117/166). As imagens foram
georreferenciadas utilizando-se o módulo de registro do software SPRING 5.0beta
(INPE), através da aquisição de pontos de controle, com base em cadastro digital da
escala 1:25.000 (FURNAS).
Com o SPRING, em sua versão 4.2, foi feita a definição do modo de uso da
terra, com classificação multiespectral pixel-a-pixel supervisionada, utilizando o
algoritmo de máxima verossimililhança (MAXVER). Foram definidas as seguintes
classes de vegetação e uso da terra; ‘Cerrados e Florestas de Encosta’, ‘Matas
Ciliares’, ‘Campos Pastagens e Uso agrícola’, e ‘Água’. Para diminuição do ruído e
eliminação de píxels isolados resultantes do processo de classificação, foi realizada a
operação de Pós-classificação. Posteriormente, as classificações foram validadas
através de tabulação cruzada com classes identificadas visualmente, em campo e com
imagens de alta resolução do sensor Ikonos (GoogleEarth).
Para a caracterização do tipo fisionômico da margem e definição da distancia do
ponto de coleta em relação a lagoa, foram realizadas análises de um Modelo Numérico
de Terreno (MNT), combinadas com tabelas exportadas do banco de dados. Para esta
operação o MNT foi interpolado a partir do algoritmo Topogrid implementado em
ArcInfo (Hutchinson 1989). O Topogrid é um método de interpolação desenvolvido
especificamente para a criação de modelos de elevação digital hidrologicamente
corretos, ou seja, modelos que, para sua elaboração, são considerados não somente
as isolinhas altimétricas, mas também a rede hidrográfica da área estudada.

Todas as variáveis foram organizadas em tabelas, que foram exportadas no
formato .dbf, para análises em softwares estatísticos, com o objetivo de relacionar as
proporções de uma variável dependente com uma variável independente contínua, ou
seja, determinar ou ponderar o quanto cada componente contribui para a ocorrência do
fenômeno. Os valores de IPHH foram recodificados tendo como base valores de corte;
0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 e 50. Foram feitas Regressões logísticas (RL) para estimar
a probabilidade da ocorrência do evento para cada valor de corte. RL pode ser definida,
de forma geral, como:
g (Pi ) = β 0 + β1 x1 + β 2 x 2 + .... + β i xi
onde:
g(Pi) = função de ligação
Pi = probabilidade de resposta para o i-ésimo fator (ou co-variante)
βi = constantes
xi = variáveis independentes
Na função de ligação do tipo logit com distribuição logística, g(Pi) é dado por ln(Pi)/1Pi). É chamada “odds ratio” a razão Pi / 1-Pi que pode ser interpretada como
probabilidade de um evento ocorrer.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram realizadas, 327 coletas de vetores do gênero Anofelinos, em um total de 35
pontos amostrais, no período de 18:00 às 21:00 horas em quatro gradientes: margem
do lago; 500m; 1000m e 2000m de distância. Todos os dados foram organizados em
SGBD Microsoft Access/VB.
Foram incluídas no banco, ferramentas para sintetização e exportação dos dados
tabulares para posterior utilização em softwares estatísticos ou de Sistema de
Informação Geográfica (SIG).
Para o georreferenciamento das imagens multiespectrais dos sensores Landsat
ETM e CBERS-CCD, foi utilizado o software SPRING 5.0beta (INPE), com base em um
cadastro digital da escala 1:25.000 (FURNAS), composto por representações de rede
hidrográfica, curvas de nível, rede viária. Para o cálculo da função de transferência
foram inseridos pontos de controle, distribuídos no entorno da lagoa. Para a
reamostragem foi aplicado o algoritmo de “Vizinho mais próximo”, com equação de

polinômio do 2º grau. Em cada imagem a ser georreferenciada, foram registrados 12
pontos de controle, com erros variando de 0.58 a 1.6.
Para a definição do modo de uso e ocupação do solo, foi processada no software
SPRING 4.2, as imagens georreferenciadas. Foram realizadas classificações
multiespectrais “pixel a pixel” supervisionada, utilizando o algoritmo de máxima
verossimililhança (MAXVER) com as bandas disponíveis em cada imagem. Foram
diferenciadas quatro classes temáticas: ‘Água’, ‘Campo-Pastagens-Uso Agrícola’, ‘Mata
semidecidual’ e ‘Cerrados e Florestas de Encosta’.

Figura 4 - Classificação de uso da terra do ano de 2000.

Para as análises espaciais consecutivas, utilizarem-se os softwares ArcInfo 7.2.1 e
Arcview 3.2 (ESRI). Foram elaborados 8 planos de informação (PIs), em formato
matricial, com resolução espacial de 30 metros, simulando a extensão da área alagada
durante as coletas entomológicas. Para esta operação foi utilizado um modelo
numérico de terreno (MNT), interpolado a partir do algoritmo Topogrid implementado
em ArcInfo (Hutchinson 1989), utilizando o levantamento aéreo-fotogramétrico

realizado na fase pré-enchimento por FURNAS (eqüidistância das curvas de nível de
10 m) e as medições de nível de água no vertedouro da UHE.
Desta forma, obteve-se distância exata dos pontos de amostragem durante as coletas,
considerando que a represa encontrava-se no período de 2000/01 ainda em fase de
enchimento e que, assim como nos anos seguintes de 2004/2205/2006, a extensão do
reservatório é submetida a variações intra-anuais em função da precipitação e formas
de operação da usina. Em seguida, estes PIs foram recodificados em duas classes:
terra, com pixel valor igual a 0, e água, com pixel valor igual a 1, que foram
posteriormente submetidos a uma janela móvel 7x7 para caracterização do tipo
fisionômico das margens. Foram criados Pis em formato vetorial, linhas e pontos, para
representar as áreas alagadas e Para, e posteriormente, através de sobreposição
espacial, determinar a que tipo de margem o ponto de coleta estava mais próximo.
Foram associados também à tabela de atributos dos pontos de coleta (um registro para
cada conjunto ponto-data) os valores da distância para a lagoa e o tipo de vegetação /
uso da terra, obtido pela classificação supervisionada das imagens Landsat e CBERS.
Com a análise espacial dos layers, foi possível estabelecer várias observações.
Das 327 coletas, de acordo com as imagens de classificação de uso e ocupação do
solo, 137 tinham mais de 50% de seu entorno composto por áreas de cerrado ou
florestas de encosta, 26 em matas ciliares, 135 em áreas campo ou pastagens. 4 mataciliar cerrado. 25 mata ciliar campos cerrado. Das 327 coletas, 129 foram realizadas a
uma distância de 0 a 200 metros da margem do reservatório na data de amostragem.
Entre 200 e 500 metros estavam 79 amostras; 84 capturas foram feitas entre 500 e
1000 metros de distância e 35 pontos estavam a mais de um quilômetro longe da
margem da represa.
Com a conclusão destas tarefas, foi possível elaborar uma tabela contendo
todas as variáveis consideradas importantes para a caracterização dos habitats do
Anopheles; estações lunares, horários de coleta, distância em relação ao reservatório,
tipo da margem da lagoa, tipo de vegetação, umidade do ar e temperatura ambiente
com sua escala e número de classes expostas na Tabela 1.
Para as variáveis temperatura do ar e umidade relativa do ar foram mantidos os
valores medidos em campo durante as coletas. Para as fases lunares foram atribuídos

valores entre 1 a 4. De acordo com trabalhos publicados, como o Guimarães et al
(2000), a fase mais propícia para o aparecimento dos mosquitos é a estação nova,
sendo assim, estipulado para coleta realizada na fase lunar nova, o valor 4, para as
efetuadas na estação crescente o valor 3, minguante o valor 2, e 1 para cheia.
Já para o tipo de vegetação, foram atribuídos valores nominais de 1 a 3. Para os
pontos localizados em área de florestas ciliares foi atribuído o valor 3, para cerrado e
florestas de encosta o valor 2 e para áreas de pastagem, plantação e solo aberto o
valor 1.
Tabela 1 – Variáveis exploratórias e sua escala e codificação avaliadas para análise
de regressão logística.
Variável
Número
explorató
Descrição
Origem
Escala
de
ria
classes
Temperatura do ar durante a
Medição de campo intervalo Contínuo
Temp
coleta
Umidade relativa do ar
Umid
Medição de campo absoluta Contínuo
durante a coleta
Lua
Fase de lua durante a coleta
Obs. de campo
ordinal
4
Tipo de vegetação,
Classificação
Vege
nominal
3
recodificado
imagem ETM
Distancia ponto para água,
Dist
Análise MNT
absoluta Contínuo
logaritmado
Marg
Tipo fisionômico da margem
Análise MNT
absoluta Contínuo
As distâncias dos pontos de coleta durante as respectivas coletas foram
logaritmadas para homogeneização da distribuição das medidas. Os índices do tipo
fisionômico das margens foram mantidos em escala absoluta.
Para análise estatística, os valores dos índices de picada (IPHH) de cada registro
ponto-data foram recodificados para sistema binário atribuindo valores de corte (cut
values) para IPHHs menores que 0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 20 e 50. Fizemos isso, visto que,
valores de corte elevados, conduzem a um modelo pouco sensível e muito específico,
por outro lado, valores de corte baixos, conduzem a um teste muito sensível e pouco
específico. Para teste de importância dos fatores ambientais na ocorrência do vetor e
desenvolvimento de um modelo para zoneamento da área de influência conforme
probabilidade da ocorrência de IPHHs acima de cut foram determinadas regressões

logísticas binárias simples e múltiplas (Gebre-Michael et al. 2004), utilizando o software
SPSS 10.0 for Windows.
Para análise de regressão logística, foram obtidos modelos simples significativos para
as variáveis explanatórias ‘classe de uso/vegetação’ (Uso), ‘distancia da lagoa’ (Dist) e
‘tipo de margem’ (Marg) (Tabela 2). As taxas mais altas de classificação corretas e dos
coeficientes de determinação R quadrado de Cox & Snell foram obtidas para as
varáveis Uso e Dist.
Tabela 2 - Regressão logística simples das relações entre o IPHH e variáveis
exploratórias ambientais
Variável
classificado correto
Cox & Snell R
Nível de significância na
exploratória
pelo modelo (%)
Square
inclusão no modelo
Temp
61,2
0,005
0,119
Umid
61,7
0,001
0,112
Lua
57,4
0,009
0,103
Uso**
64,7
0,039
0,003
Dist*
62,5
0,056
0,011
Marg*
57,4
0,004
0,011
* significativo (p<0.05)
** altamente significativo (p<0.01)
Na aplicação de um modelo logístico múltiplo do tipo “forward stepwise” foram
mantidas como entrada somente as variáveis Uso, Dist e Marg, conforme teste de
significância das regressões simples (Tabela 2). O modelo múltiplo inclui como
significativo somente as variáveis Uso e Dist (Tabela 3).

Tabela 3 - Regressão logística múltipla (”forward stepwise”) das relações entre o IPHH
e variáveis exploratórios ambientais
Passo Variáveis
classificado correto
exploratórias
pelo modelo (%)
1
Dist**
64,2
2

Uso x Dist**

71,6

** altamente significativo (p<0.01)

Cox & Snell
R Square
0,074

Nível de significância na
inclusão no modelo
0,005

0,148

0,000

São classificados pelo modelo corretamente 71,6 % dos casos. O coeficiente de
determinação de Cox & Snell dobra na inclusão das duas variáveis, comparado com o
modelo somente baseado na variável Dist.
Os coeficientes da regressão múltipla como expostos na Tabela 4 foram em
seguida utilizados para modelação da probabilidade (logit) que observa IPHHs acima
de 01 na área de influencia da APM Manso (Figura 5).
Tabela 4 - Coeficientes (B) da regressão logística múltipla (”forward stepwise”), utilizados para
modelação espacial da probabilidade (logit) de IPHHs maior do que 1.

Variáveis

1.1.1.1 B S.E.

Wald

df

Sig.

Exp(B)

Dista

-1,047

0,324 10,460

1

0,001

0,351

b

1,282

0,484

7,029

1

0,008

3,604

1,106

0,818

1,827

1

0,177

3,021

Uso

Constante
a

Variável inclusa no passo 1

b

Variável inclusa no passo 2
A partir daí, pudemos estabelecer os coeficientes da função para cruzamentos de

mapas temáticos para a produção de mapas de risco (Figura 5).

Figura 5 – Mapa com a probabilidade prevista (logit) de IPHH maior que 01.

CONCLUSÕES
As técnicas de geoprocessamento e análise espacial aplicadas se mostraram
apropriadas para uma parametrização dos habitats de Anopheles, principal vetor de
malária na área de influência do reservatório da usina hidrelétrica de Manso. Foram
obtidas regressões logísticas significativas para os modelos simples baseados nas
variáveis distância da lagoa, classes de uso e ocupação e característica morfométrica
das margens. As regiões próximas da lagoa, cobertas por florestas e em situações de
enseada podem ser consideradas, portanto, os habitats mais propícios para o vetor
estudado. Verificamos que nas épocas em que o nível de reservatório estava mais alto,
são os momentos com maior índice de incidência dos vetores, o que conclui que a
presença da represa tem significado importante para o aumento da população de
insetos. Durante os últimos cinco meses de enchimento, houve acréscimo no IPHH ,
até o ápice em julho de 2001, quando o reservatório atingiu seu nível de operação.
Entre os anos de 2004 e 2006, o mês com maior IPHH é o mês de maio de cada ano,
que coincide com o nível máximo de água no reservatório. Áreas abertas e expostas à
ação do vento e das ondas que se formam na lagoa e atingem a margem, apresentam
baixo risco da ocorrência do vetor. Foi verificado, através dos resultados das
classificações das imagens do CBERS e Landsat que está diminuindo o índice de
vegetação na área, com desmatamento em ritmo moderado dos cerrados e das
florestas de encostas. Não constatamos desmatamentos de matas ciliares. Fatores
climatológicos, entretanto, não mostraram relações significativas com os IPHHs. Estes
resultados realçam a importância da avaliação da distribuição espacial de fatores geoambientais para a estimativa da ocorrência de Anopheles darlingi, permitindo desta
forma a produção de mapas de risco eficazes e a compreensão da dinâmica de
surgimento, crescimento e proliferação deste vetor.
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