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Abstract : Malaria constitutes one of the main causes of death in the Brazilian Amazon rainforest. There, it presents different 
behaviors among cities with predominately imported cases. This study describes the spatial analysis of malaria in the Amazon 
rainforest, from 2003 to 2012, aiming to identify the incidence of native and imported cases through georeferenced identification 
forms. This is a retrospective, ecologic study based on secondary data obtained from the National System of Epidemiological 
Vigilance in Malaria (NSEV), analyzed through mapping software, Mapinfo version 8.5. In determining the proliferation of 
Plasmodium vivax and falciparum infection in Legal Amazon, the Annual Parasite Index (API) were used to detect the spatial 
limits of malaria incidence and its dynamics through time within the cities. Subsequently, the role of population size over the 
disease persistence and the incidence areas of native and imported cases was assessed. In economical border cities malaria 
presents a greatly variable spatial distribution. Infection waves were observed in locations near mining areas or among 
colonization areas near regions with high prevalence index of malaria. Our results suggest that the spatial diffusion of the 
epidemy follows two types of proliferation, expansion and relocation, reaching mining, colonization, extensive farming and urban 
centers (urban periphery), where the infection outbreak was irregular or the disease dynamics shows frequent oscillations.  
Keywords: Spatial analysis. Spatial Diffusion. Malaria. Mobility. Risk Areas. 

Introdução: 

A Amazônia Legal tem sofrido com a intensa exploração dos recursos naturais no interior do 
território através do garimpo, da extração mineral organizada e financiada por grandes empresas e 
de projetos de desenvolvimento, como a construção de hidrelétricas e rodovias. A par disso, 
também ocorrem intensas práticas de desmatamento e a incorporação da terra pela agroindústria e 
pela pecuária, juntamente com os projetos de colonização e políticas induzidas e financiadas pelo 
Estado. Todas essas atividades promoveram um surto migratório e de crescimento demográfico que 
lançou novos desafios para a região (Monte-Mór, 1994, 2004; Sathler, 2009). A expansão 
econômica, o aumento das disparidades demográficas e econômicas, a maior disponibilidade de 
redes de transportes para lugares distantes (anteriormente indisponíveis), gerou padrões de fluxos 
migratórios altamente diversificados e complexos nos últimos anos. 

A migração é uma questão global importante na circulação de determinadas doenças, em 
especial na dinâmica das doenças vetoriais, tanto pelo espalhamento do vetor, a entrada de 
populações suscetíveis em áreas de transmissão, quanto o transporte do parasita a longas distâncias 
(Prosper et al., 2012). Correntes de migração podem resultar numa diversidade de problemas 
sociais, incluindo o aumento da transmissão de doenças por vetores, como é o caso da malária. De 
acordo com a teoria da nidalidade (Pavlovsky,1940), a malariam como diversas outras doenças 
endêmicas, não depende apenas da do ambiente de floresta para a sua transmissão, mas 
principalmente do contato entre vetor, parasita e população humana. Ela pode ser fortemente 
afetada por movimentos populacionais, principalmente para áreas de fronteira agromineral, onde a 
elevada incidência resulta de processos de colonização, combinado à disseminação da atividade 
garimpeira e condições ambientais favoráveis ao crescimento de vetores. Nesta região, em certos 
locais houve e, ainda há uma intensa exposição devido ao desmatamento, à construção de estradas 
sem drenagem e, especialmente, de habitações precárias. Esta região mostra-se importante, tanto na 
produção de casos e óbitos da doença, como na dispersão da malária para o interior dos estados e, 
também, para outras regiões do Brasil.  

Embora a migração em si não constitua um risco definitivo para a malária, vários fatores podem 
colocar os migrantes e as comunidades locais em situações de vulnerabilidade à exposição da 



doença. Em particular, a infra-estrutura de habitação e saneamento, a ocupação de áreas rurais, o 
desmatamento para a exploração econômica madeireira ou agrícola e os desastres naturais, 
representam alguns dos principais fatores que levam e deslocam as pessoas para dentro ou fora das 
áreas endêmicas de malária. 

Atualmente, a incidência da malária no Brasil é quase exclusivamente restrita à região da bacia 
amazônica (99,8% dos casos segundo o SIVEP), onde uma série de fatores combinados favorecem a 
transmissão de doenças e prejudicam o seu controle. O Plasmodium vivax corresponde atualmente a 
84% dos casos registrados, enquanto o Plasmodium falciparum é responsável por 16%, sendo o 
Plasmodium malariae raramente observado (Ferreira et al, 2010). Diante deste quadro, a malária 
constitui uma das principais causas de morbidade na Amazônia brasileira, apresentando 
comportamentos diferenciados entre os municípios. A predominância de casos importados em 
diversos destes municípios pode indicar a importância da mobilidade humana na dinâmica de 
transmissão da doença na região. Este estudo descreve a distribuição espacial da malária na 
Amazônia Legal, no período de 2003 a 2012, buscando identificar a incidência de casos autóctones 
e importados através do georreferenciamento dos dados de notificação. 

Neste trabalho são avaliados os padrões recentes de difusão espacial da malária na Amazônia 
Legal e sua relação com os processos migratórios, seja a incidência de casos autóctones ou 
importados. A identificação destes padrões pode servir como subsídio para políticas de controle da 
epidemia, bem como para a identificação de barreiras e vias para a sua propagação. 

1. Metodologia:  

A interação homem, meio ambiente e saúde, observada na Amazônia Legal, em especial nas 
áreas endêmicas de malária (com alta concentração dos casos) é complexa. Os estudos e a 
compreensão dos determinantes da incidência de malária em áreas de fronteira demandam outras 
abordagens, como analisar a influência dos movimentos migratórios sobre a dispersão dos casos, a 
fim de facilitar o entendimento do processo de transmissão de malária e a elaboração de novas 
propostas para o controle da doença.  

O modelo teórico-conceitual representado na figura 1 foi elaborado para a malária no intuito de 
identificar e relacionar o papel dos determinantes socioambientais no estudo de associação entre 
malária, migração, difusão espacial de doenças infecciosas e programas de prevenção e controle. O 
modelo conceitual baseia-se na concepção de que a malária está, em nível ecológico, relacionado a 
três níveis hierárquicos: 1) nível distal, que influencia a dinâmica econômica e os processos de 
ocupação da região; 2) nível intermediário, que afeta a mobilidade da população e portanto a 
exposição a condições de risco; e 3) nível proximal, que atua diretamente sobre a transmissão da 
doença. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 01: Modelo teórico-conceitual para explicação, em nível ecológico, de malária 
 

O nível distal abrange as variáveis contextuais (socioeconômicas e ambientais). Tais aspectos 
expressam de que maneira os empreendimentos econômicos (como a construção de estradas, 
barragens, usina hidrelétricas, garimpos e atividades agropecuárias), que geralmente atravessam as 
áreas de floresta, facilitam o movimento de pessoas, permitindo o contato dos indivíduos que 
trabalham nos projetos econômicos ou frentes de desmatamento com os vetores de malária ou os 
habitats de larvas dos mosquistos (corpos naturais de água, particularmente as margens de córregos 
ou rios lentos com sombra, água limpa, ou lagoas que permanecem após as inundações (revisado 
em Charlwood, 1996; Rejmánková et al, 1999; Sinka et al, 2010). Dessa forma, um dos principais 
fatores contribuintes para transmissão da malária continua sendo o desmatamento, que altera os 
locais de reprodução (Vittor et al, 2006, 2009, Monteiro de Barros et al, 2011). 

O nível intermediário contempla a mobilidade populacional. A migração tem desempenhado um 
papel importante na transmissão da malária, não só através da mobilidade da população que pode 
resultar em diferentes níveis de movimento das pessoas e sua exposição ao risco de malária, bem 
como uma introdução e transporte dos parasitas entre diferentes áreas. Do mesmo modo, a presença 
de portadores assintomáticos de parasitas constitui-se numa fonte potencial de gametócitos para 
infectar mosquitos (Alves et al., 2005). 

No nível proximal, mais diretamente determinante, estão os procedimentos preventivos. Aqui 
estão incluídas as ações para evitar o surgimento de novos casos, bem como o controle, que são 
ações que visam, prioritariamente, a contenção da exposição ao risco de malária.  

Para a análise conjunta destes processos, foi criado um banco de indicadores, organizados em 
nível municipal segundo local de residência e local provável de infecção. 

Para examinar as transformações espaciais que a expansão da fronteira agropecuária e mineral 
provocaram na dinâmica da malária, foram consultadas bases de dados do IBGE, INPE e SIVEP, 
visando à construção de indicadores para cada sede de município relativos à: 

• Proporção de Área Desmatada – numerador: área desmatada (km²) em um ano; 
denominador: área de floresta remanescente (em km²). X100. 

• Índice Parasitário Anual (IPA): numerador: número de casos positivos de malária 
(F+V+Mista+malariae); denominador:  número de população do período. X 1000. 
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• Índice Falciparum Anual (IFA) - numerador: casos de malária por Pfalciparum + malaria 
mista (Pf+Pv); denominador : casos de malária total *1000 

• Casos Autóctones - numerador: total de casos por tipo de malária ocorridos em indivíduos 
que residem e se infectaram no mesmo município; denominador :total de casos por tipo de 
malária. 

• Casos Alóctones (ou importados): numerador: total de casos por tipo de malária ocorridos 
em indivíduos que residem no município mas se infectaram em outros municípios; 
denominador: total de casos por tipo de malária. 
 
As informações de população e as coordenadas geográficas da sede municipal dos 

municípios foram obtidas junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As bases 
cartográficas utilizadas foram as de 2005 até 2007, cedidas pela IBGE. As populações residentes 
dos municípios foram obtidas utilizando-se dados dos censos de 2000 e 2010 do IBGE. 

Cada um dos indicadores foram georreferenciados a partir das coordenadas das cidades (as 
sedes dos 771 municípios da Amazônia Legal existentes em 2005). Em seguida, os indicadores 
foram organizados para construir mapas e sobrepor camadas de dados em ambiente de SIG. Parte 
dos indicadores foram interpolados através da técnica de interpolação para a elaboração de mapas 
de difusão espacial. Estimativas de distribuição espacial do IPA foram calculadas para toda a área 
da Amazônia Legal a partir de dados pontuais das sedes municipais em estudo, através do método 
geoestatístico (Inverso do Quadrado da Distância) (ISAAKS; SRIVASTAVA, 1989; CRESSIE, 
1991), que estimou o valor de um indicador em áreas não amostradas com base nas amostras dos 
municípios-sede vizinhos. A dependência espacial dos indicadores foi representada através de 
gráficos que demonstram a localização de cada variável em relação a distância que as separa 
(CRESSIE, 1991). As funções matemáticas empregadas na elaboração dos gráficos possibilitaram 
reconhecer a estrutura espacial e o cálculo de pesos que, multiplicados pelos valores observados, 
resultassem em estimativas para os pontos não amostrados. 

O Índice Parasitário Anual (IPA) foi georreferenciado e mapeado de acordo com as coordenadas 
geográficas de cada sede municipal. O georreferencimanto foi usado para gerar mapas e atribuir 
informações derivadas de outras camadas de informação, como as rodovias federais, em ambiente 
de SIG (Sistema de Informação Geográfica). Este indicador foi interpolado pelo método do Inverso 
do Quadrado da Distância, para produzir uma superfície alisada de probabilidade de ocorrência no 
espaço. Esta superfície foi obtida utilizando secções transversais disponíveis no Vertical Mapper 
(Figura 01 e 02) (versão 9 Mapinfo, Pitney Bowes Software,  Stamford, CT, EUA).  

 2. Resultados 

 
A figura 2 mostra a difusão de transmissão da malária na Amazônia Legal entre 2003 e 

2012. De acordo com o mapa, a malária expandiu a sua área de transmissão nos Estados da 
Amazônia Ocidental, consolidando a sua expansão para além da zona do arco do desmatamento. Ao 
longo deste período, nos estados do Mato Grosso, Tocantins, Maranhão e no sudeste do Pará, 
ocorreu uma redução na transmissão da doença. Alguns dos eixos de difusão descritos no mapa 
correspondem às principais vias de transportes inseridas nas novas frentes de expansão econômica, 
onde ocorre o desmatamento e os fluxos de população em busca de trabalho, recursos naturais e 
terras. A ampla difusão para as novas áreas de povoamento ocorreu em todo período, o que equivale 
a um aumento de âmbito regional para a incidência de malária.  

 



 

 
Figura 02 : Expansão da área de transmissão de malária na Amazônia Legal. Os intervalos de Cores 

corresponde aos valores de IPA por 100.000 habitantes de 2003 à 2012. 
  



Observa-se que a transmissão de malária é mais intensa em áreas de garimpo e de 
exploração madeireira, assim como nos assentamentos agrícolas. Os novos acampamentos criados 
nas frentes de desmatamento não só induzem grandes mudanças ambientais, como criam micro-
ambientes favoráveis à reprodução do vetor, bem como agrupam um grande número de migrantes 
suscetíveis situados perto dos criadouros naturais e artificiais do vetor. (Silva- Nunes et al, 2011, De 
Castro et al, 2006, 2007, Norris, 2004;. Vittor et al, 2006, 2009). 
Os estados situados no arco do desmatamento (Mato Grosso, Tocantins e Maranhão), vivenciam a 
terceira fase de evolução temporal da malária, caracterizada por Sawyer (1992) como um estágio 
marcado por um cenário estável com baixas taxas de malária, que normalmente resultam do rápido 
processo de urbanização, da formação de um senso comunitário, da melhoria das condições 
socioeconômicas e de uma redução das mudanças ambientais observadas nos anos iniciais de 
ocupação (de Castro et al., 2007).  

Ao mesmo tempo, verifica-se a permanência de uma grande área de transmissão situada na 
Amazônia Ocidental, principalmente no estado do Amazonas, parte do Acre e Rondônia, onde há 
baixa mobilidade populacional, condições favoráveis à proliferação dos vetores e grandes 
dificuldades de efetivação do controle da doença. 

Para ilustrar o padrão de expansão da malária nas frentes pioneiras, foram calculados os 
valores de IPA ao longo de cortes longitudinais das principais rodovias que ligam as capitais aos 
núcleos urbanos menores (Figura 3). O valor de 'z' foi obtida pela interpolação (Inverso do 
Quadrado da Distância) do IPA ao longo dos principais eixos rodoviários para o período de 2003 a 
2012 

 

  

  
Figura 03 : Seções transversais do IPA ao longo das rodovias BR- 010, BR-163, BR-230 e BR-364. Os valores 

representam a densidade espacial suavizada de ocorrência do IPA 
 

  



A primeira secção começa na BR-010, que se estende de Goiás até Belém, no estado do 
Pará, ao longo da Amazônia Oriental. Apresenta um cenário estável, com a redução do IPA em 
quase todos os anos, com exceção do ano de 2010. A área com maior incidência da doença 
corresponde ao sudeste do Pará, onde se concentra grande parte da atividade de mineração da 
região. A segunda secção percorre o trecho da BR-163, entre Cuiabá (MT) e Santarém (PA), 
cruzando uma das principais área endêmicas para malária no Brasil. As ondas de difusão 
apresentam picos para alguns anos, sempre no mesmo trecho da estrada, ao sul do Pará, onde 
atualmente se encontra à frente de ocupação. O IPA elevado neste trecho, resulta do processo de 
colonização e de extração madeireira, combinado à disseminação da atividade garimpeira, à 
construção de estradas sem drenagem e especialmente, de habitações precárias (de Castro et al., 
2007). 

Na BR-230, também conhecida como rodovia transamazônica, entre as cidadess de Uruará, Placas, 
Mojú dos Campos, Belterra, Rurópolis e Aveiro no Estado do Pará, e os núcleos urbanos de Maué, 
Borba, Apuí, Novo Aripuanã, Manicoré, Humaitá, Tapuá e Canutama no Amazonas as ondas de 
difusão diminuem sua intensidade nos anos mais recentes, menos para 2003. A partir de 2007, o 
controle da incidência de P. falciparum através da aplicação de fármacos antimaláricos, a base de 
artemether/lumefantrine, associado a presença de estrutura de saneamento e à urbanização das 
populações das regiões rurais, justificam alterações na intensidade dos casos. (Oliveira-Ferreira et 
al., 2010) 

No trajeto da BR-364, entre Cuiabá e Rio Branco, as ondas de difusão se intensificaram, movendo-
se em direção aos estados de Rondônia e Acre. A ocupação da frente pioneira de Rondônia foi feita 
por migrantes sulistas, nas décadas de 1970 e 1980, que não dispunham de nenhum conhecimento 
prévio sobre as formas de transmissão e proteção individual contra a malária. Parte dos migrantes se 
instalou temporariamente em área malarígenas, até aguardar o momento certo de ocupar seus lotes 
nos projetos de colonização dirigida, ou se deslocarem para as área de garimpo nas frentes de 
desmatamento (de Castro et al., 2007). No Acre, os casos tornaram-se mais intensos, deslocando-se 
para as áreas de colonização privada e para regiões em que ocorrem os projetos de piscicultura 
(Rodrigues et al., 2008). 

 

3. Conclusão 

Nos municípios da fronteira de expansão econômica, a malária apresenta uma distribuição 
espacial altamente variável. Ondas de transmissão mais intensas foram observadas em localidades 
próximas as áreas de garimpo ou entre áreas de colonização próximas das áreas com alto índice de 
prevalência de malária. Esta conjunção  pode produzir surtos nos primeiros anos de ocupação 
sobretudo quando houver, entre as áreas, uma mobilidade considerável de pessoas. Nossos 
resultados sugerem que a difusão espacial da epidemia segue dois tipos de propagação, por 
expansão, com o movimento da frente pioneira e ocupação de áreas favoráveis à transmissão; e 
realocação, facilitada pela migração, atingindo áreas de garimpo, colonização, e centros urbanos 
(periferias urbanas), onde surto da infecção é em geral irregular ou a dinâmica da doença mostra 
oscilações freqüentes. 

A heterogeneidade espacial e temporal da região foi analisada com base no registro de casos 
de malária. A mobilidade, pobreza e cobertura florestal foram significativamente associados com o 
aumento da incidência da doença, mas a magnitude e a direção da associação entre os determinantes 
e a malária variaram segundo  zonas socioecológicas. Atividades econômicas e fatores ambientais 
correlacionados aos indicadores de mobilidade populacional são os principais determinantes da 
incidência da doença. Nossos resultados sublinham a importância da vigilância e o controle da 
malária nos municípios com incidência de casos importados. 
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