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Sinopse: Foram estudados fatores entomológicos de espécies de Anopheles em 

comunidades da área de influência da Hidrelétrica de Curuá-una, situada no município 

de Santarém, Pará. Analisou-se a incidência, distribuição, sazonalidade, exofilia-

endofilia, zoofilia-antropofilia e infecção natural para equacionar a dinâmica de 

transmissão da malária no âmbito da área de influência da Hidrelétrica. 
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RESUMO 

 
Um Inquérito entomológico foi realizado na área de influência da Hidrelétrica de 

Curuá-una, Estado do Pará, para estudar a ocorrência e o comportamento das espécies 
de Anopheles. Foram analisadas as fichas do 9º Centro Regional de Saúde 
(9ºCRS/SESPA) e obtidos dados sobre a incidência, distribuição e comportamento das 
espécies de interesse epidemiológico, bem como sobre a infectividade dos anofelinos. 
O estudo foi conduzido de julho de 2008 a dezembro de 2009 em localidades situadas à 
montante e à jusante da Hidrelétrica de Curuá-una. Foram realizadas capturas de 
formas adultas (alados) e formas imaturas (larvas de 3º e 4º estádio). Os exemplares 
adultos foram coletados com capturador de Castro nos ambientes intra e 
peridomiciliares, no período das 18h às 22h e 18 às 06h. Após a identificação, os 
espécimes foram avaliadas para verificar a taxa de infecção natural para Plasmodium 
sp. por meio da técnica de PCR. Considerando as duas áreas de estudo – montante e 
jusante da barragem, a identificação dos espécimes colecionados possibilitou o registro 
de 12 espécies de anofelinos. Do total de 6.715 espécimes, 6.534 eram exemplares 
adultos e 181 consistiram em formas imaturas. As espécies estão distribuídas em três 
gêneros; Nyrssorhynchus, Anopheles e Stethomya. Anopheles albitarsis foi a espécie 
predominante, sendo que Anopheles darlingi foi a segunda mais frequente. De maneira 
geral, os anofelinos foram encontrados com maior freqüência em ambiente 
peridomiciliar. Anopheles darlingi possuiu a freqüência horária concentrada entre 19-
20h e 21-22h, sendo o mesmo padrão observado à jusante. Das 317 amostras (pools) 
analisadas, nove foram positivas para Plasmodium vivax, sendo sete para A. darlingi, 
uma para A. albitarsis e uma para Anopheles nuneztovari. Com base nos resultados foi 
possível constatar que as populações de A. darlingi predominam no peridomicílio e 
atividade hematofágica contínua durante à noite. Em capturas de 12 horas a espécie 
também foi registrada durante todo os horários. Foi constatada uma freqüência muito 
baixa de larvas nos criadouros . Os índices de antropofilia e zoofilia constatados 
permitem verificar que A. darlingi mostra acentuada antropofilia em comparação com A. 
nuneztovari que mostra acentuada zoofilia. O estudo destes fatores entomológicos 
possibilitaram equacionar a dinâmica de transmissão da malária no âmbito da área de 
influência da Hidrelétrica de Curuá-una. 
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ABSTRACT 

 

An entomological survey was conducted in the area of influence of Hydroelectric 
Curuá-una, Pará State, to study the occurrence and behavior of species of Anopheles. 
We analyzed the records of the 9th Regional Health Centre (9 CRS / SESPA) and the 
obtained data on the incidence, distribution and behavior of species of epidemiological 
importance, and on the infectivity of Anopheles. The study was conducted from July 
2008 to December 2009 at sites located upstream and downstream of Curuá-una dam. 
Captures were conducted in both adult (winged) and immature stages (larvae of 3rd and 
4th instar). The adult specimens were collected with catcher Castro in indoor and 
outdoor environments in the period from 18h to 22h and 06h to 18h. After identification, 
specimens were evaluated to assess of natural infection rate with Plasmodium sp. by 
means of PCR. Considering the two study areas - upstream and downstream of the 
dam, the identification of specimens collected enabled the recording of 12 species of 
Anopheles. Of the total of 6715 specimens, 6534 were adults and 181 specimens 
consisted of immature forms. The species are distributed in three genera; 
Nyrssorhynchus, Anopheles and Stethomya. Anopheles albitarsis was the predominant 
species, that Anopheles darlingi was the second most frequent. In general, the 
Anopheles were found more frequently in peridomestic environment. Anopheles darlingi 
owned nocturnal activity concentrated between 19 and 21-20h-22h, and the same 
pattern observed in the downstream. Of the 317 samples (pools) analyzed, nine were 
positive for Plasmodium vivax, seven for A. darlingi, one for A. albitarsis and one for 
Anopheles nuneztovari. Based on the results it was concluded that the populations of A. 
darlingi predominate in animal sheds and biting activity continued during the night. 
Catches of 12 hours in the species was also recorded throughout the schedules. It has 
been found a very low frequency of larvae in breeding sites. The rates of anthropophilic 
and zoophilia found, show that A. darlingi shows marked anthropophily compared with 
A. nuneztovari showing marked zoophilia. The study of these factors enabled 
entomological consider the dynamics of malaria transmission in the area of influence of 
Hydroelectric Curuá-una. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

A questão energética brasileira é um assunto amplamente discutido e 

questionado por diversos setores da sociedade. O país possui rede hidrográfica 

extensa, agrupada em grandes bacias de águas doces tão distintas quanto à 

natureza dos ecossistemas que as compõem. Acredita-se que esta característica 

confira ao país um elevado potencial energético a partir da construção de barragens 

e represas ao longo de seus rios. Isto significa que, para o contexto brasileiro, este 

potencial traduz-se em geração de energia elétrica, sob a argumentação de ser 

renovável e disponível a menor custo. 

No que concerne à região amazônica, os projetos de desenvolvimento criados 

para sua inserção na economia mundial foram sempre baseados na exploração de 

seus recursos naturais. Desta forma se deu o ciclo das drogas do sertão, da 

borracha, do ouro e da atual exploração da biodiversidade. Para Couto (1999), 

embora contemple o maior banco genético do planeta, a Hiléia é também a última 

reserva mundial de energia, através do potencial hidrelétrico, do gás natural e do 

depósito de biomassa. 

Segundo a mesma autora, nesse cenário “o setor elétrico brasileiro considera 

atrativo o potencial hidrelétrico da Amazônia”. Inicialmente, os investimentos 

concentraram-se em pequenas e médias represas até que o país vislumbrasse a 

região como o pólo capaz de atender as demandas de energia elétrica do país. No 

entanto, o processo de implantação de hidrelétricas implica em importantes 

transformações sociais e ambientais.  

Rezende et al. (2009), asseguram que a utilização dos recursos hídricos, por 

meio de represamento de rios interfere nas comunidades biológicas, em decorrência 

da transformação de ambientes lóticos em lênticos, o que repercute na alteração de 

habitats de diversas espécies da flora e fauna, incluindo os mosquitos pertencentes 

à família Culicidae, sobretudo os anofelinos que são sensíveis às mudanças 

ambientais. 

Pequenos ou colossais, os represamentos na Amazônia podem contribuir 

para a proliferação de culicídeos e configurarem áreas potencialmente capazes de 

abrigar insetos vetores de doenças, incluindo os vetores da malária.  
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Desta forma, realizou-se um estudo entomológico na Usina Hidrelétrica de 

Curuá-una e suas áreas de influência, tanto à montante quanto à jusante, que 

permitirá estabelecer estratégias de controle da malária, com base no vetor. 

 

 1.1 O surgimento das barragens 

 

A Comissão Mundial de Barragens (WCD – World Comission on Dams,), 

criada em 1998, informa que as barragens são construídas seguindo um ou mais 

destes efeitos sócio-econômicos: (1) geração de eletricidade para uso industrial e 

doméstico; (2) armazenamento de água para a irrigação de terras agrícolas; (3) 

retenção de água durante períodos de elevado fluxo do rio; (4) benefícios adicionais, 

incluindo a eletrificação rural e a criação de empregos; a expansão de serviços 

sociais com a conseqüente melhoria na infra-estrutura servida pelo 

empreendimento, além da criação de atividades econômicas potencialmente 

promissoras, como o turismo e a pesca. 

A história revela que a utilização de recursos hídricos por meio da construção 

de barragens, canais, diques e desvios para múltiplos fins remontam vários séculos. 

Estudos arqueológicos evidenciam a construção de canais há pelo menos 8.000 

anos na Mesopotâmia, no atual Irã. Algumas barragens no Oriente Médio datam 

pelo menos 5.000 anos. Os romanos também deixaram seu legado através de 

aquedutos que permanecem até os dias atuais, bem como as civilizações pré-

colombianas. 

Dessa forma, as barragens para os mais diversos fins fazem parte da história 

da humanidade. Rahtz (1994) cita que a maioria das grandes civilizações antigas 

floresceu próximo ao vale de importantes rios, responsáveis pela fertilidade das 

terras que garantia a produção agrícola da época. Foi nesse contexto que surgiu a 

Índia, junto ao vale do rio Indo; a China, às margens do rio Amarelo; a Mesopotâmia, 

no vale da Crescente Fértil dos rios Tigres e Eufrates e o Egito, contíguo ao rio Nilo. 

No entanto, a consolidação destas obras com o objetivo de garantir a geração 

de eletricidade consiste em um fato recente na história da humanidade. Os primeiros 

empreendimentos datam o século XIX, sobretudo com o início da Revolução 

Industrial, mas foi após a Segunda Guerra Mundial no século XX, que as 

hidrelétricas se caracterizaram como elemento do processo de industrialização das 

economias, que se apropriam dos rios para gerar energia (WCD, 2000). 
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De maneira geral, as usinas hidrelétricas são planejadas seguindo um período 

operacional significativo, com pequenas interrupções para manutenção; e por ser 

considerada uma fonte de energia renovável, sua geração elétrica deve ser 

sustentável.  

No caso brasileiro, a economia do País passou a explorar o potencial 

energético das bacias hidrográficas através do investimento em recursos hídricos a 

partir do momento em que se projetou a sua industrialização. Essa exploração 

ocasionou não apenas mudanças nas características físicas, químicas e biológicas 

do ambiente aquático, mas segundo Ioris (2006), “este processo também 

estabeleceu uma hierarquização social”. 

Como parte integrante da estratégia de desenvolvimento adotada pelo 

governo federal, cinco usinas hidrelétricas foram construídas na Amazônia 

brasileira: Coaracy Nunes, no Amapá; Curuá-Una e Tucuruí, no Pará; Balbina, no 

Amazonas e Samuel, em Rondônia. De acordo com Tundisi (2007), a construção de 

algumas destas represas resultou em grandes alterações ambientais, 

comprometendo os ecossistemas locais e regionais e gerando efeitos indiretos, 

principalmente na saúde humana.   

De acordo com dados da ELETRONORTE (2006), grande parte da população 

da Amazônia legal vive em pequenas comunidades ribeirinhas. Por se localizarem, 

geralmente, em áreas de difícil acesso, o fornecimento de energia elétrica a essas 

comunidades não pode se realizar mediante extensão da rede de transmissão. 

Como exemplos desse contraste citam-se as Hidrelétricas de Tucuruí e Curuá-una 

no Pará e a de Balbina no Amazonas. 

A Usina Hidrelétrica de Curuá-una não se enquadra no padrão de grande 

empreendimento, da magnitude de Tucuruí ou de Belo Monte, esta última, que 

quando concluída, será a 3ª maior hidrelétrica do mundo, a ser construída no rio 

Xingu e que provavelmente irá se atrelar ao novo cenário socioenergético da 

Amazônia. 

A construção de Curuá-una foi concebida durante o regime militar brasileiro, 

sendo que nessa época não havia leis bem definidas que regulamentassem as 

obras de desenvolvimento do período. Dessa forma, o projeto foi implementado sem 

que houvesse tentativas e/ou manifestações contrárias à sua edificação. Também 

não havia Estudos e Relatórios de Impacto Ambiental (EIA-RIMA), para avaliar os 

benefícios e danos que causaria. 
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Atualmente a UHE Curuá-una é responsável por cerca de 70% da produção 

de energia elétrica de Santarém. A oferta torna-se crítica no período da estiagem, 

quando se torna necessário a utilização da energia de Tucuruí. Passados 35 anos 

de sua inauguração, grande parte da população residente em comunidades do 

entorno da usina vive em pequenos grupos variando entre 15 e 30 habitações, 

dispersas às margens dos rios e igarapés da região. Apesar da curta distância que 

as separam da represa, o fornecimento de energia elétrica não contempla essas 

comunidades. 

 

1.2 Barragens e riscos à saúde humana na Amazônia 

 

De maneira geral, as doenças comumente decorrentes da construção de 

hidrelétricas na Amazônia são aquelas produzidas por vetores, por veiculação 

hídrica e por questões relacionadas à migração, fatores discutidos por Couto (1999).  

Dentre estas, a questão fundamental sobre as represas parece referir-se ao 

impacto sobre as doenças transmitidas por vetores e hospedeiros de enfermidades 

como a malária, arboviroses, esquistossomose e filarioses, conforme estabelecido 

por Junk & Nunes de Melo (1987). Informações existentes de algumas destas 

localidades caracterizam criadouros de mosquitos e dados de ocorrência de vetores 

de doenças antes, durante e após a formação do reservatório, conforme observado 

em Tucuruí, Balbina e Samuel (Tadei et al., 1983; 1998; Osorio-Quintero et al., 

1996).  

Um outro aspecto discutido acerca da construção de uma represa é a 

formação de seu lago artificial. Sua condição leva a “modificações sob múltiplos 

aspectos, tanto na fauna aquática como na flora, em decorrência da ampliação dos 

nichos ecológicos disponíveis” (Vieira, 1982; Junk & Nunes de Mello, 1987; Tadei, 

1996). Segundo os mesmos autores, considerando-se as represas tropicais, “um 

aspecto que surge no contexto da formação desses grandes lagos é o crescimento 

exponencial das macrófitas aquáticas, cuja infestação é registrada no Brasil e em 

outros países”.  

Dentre os grandes reservatórios de água que no Norte do Brasil tiveram 

problemas relacionados à proliferação de mosquitos, o principal está associado à 

Hidrelétrica de Tucuruí, no Pará. O crescimento de macrófitas em extensas áreas da 

superfície do reservatório promoveu um dos maiores impactos quanto à densidade, 



23 
 

 

diversidade e evolução de culicídeos, aumentando inicialmente espécies do gênero 

Anopheles Meigen, 1818 e, posteriormente, o gênero Mansonia Blanchard, 1901. O 

monitoramento destas áreas foi publicado por Tadei et al. (1983) e por Tadei (1996; 

2007a).  

Em relação à Hidrelétrica de Curuá-una, estudos elaborados por Junk et al. 

(1981) e Vieira (1982) indicam que nos primeiros anos após o enchimento da 

represa, uma grande porção do reservatório estava coberta de macrófitas. A área 

influenciada pelas águas do rio Curuá-una favoreceram o surgimento de macrófitas, 

que segundo Marin (1996) correspondiam a 27% do local, propiciando uma elevada 

densidade populacional de culicídeos, que utilizam estas plantas aquáticas para se 

reproduzir. 

No decorrer dos anos, Gunkel et al. (2003) estiveram na região e os 

resultados de seus trabalhos mostraram que no ano de 1999, Polygonum 

portosiense Bertol. era a espécie dominante.  

 

1.3 Malária, um problema de saúde pública 

 

A malária é reconhecida como grave problema de saúde pública no mundo, 

com ampla distribuição geográfica nas regiões tropicais e subtropicais do globo 

terrestre. Ela só é superada em números de mortes pela AIDS. De acordo com a 

Organização Mundial de Saúde (WHO, 2009), dentre as regiões mais afetadas, 

listam-se a África, o Sudeste Asiático e a América Latina.  

É uma parasitose provocada por protozoários do gênero Plasmodium 

Marchiafava & Celli, 1885, que possuem ciclos complexos de multiplicação sexuada 

e assexuada. Quatro espécies infectam o homem: Plasmodium vivax Grassi & Feleti, 

1890, Plasmodium falciparum Welch,1897, Plasmodium malariae (Laveran, 1881) e 

Plasmodium ovale Stephens 1922, sendo este último restrito ao continente africano. 

Pereira-da-Silva & Oliveira (2002) afirmam que as espécies de Plasmodium 

possuem alto nível de especificidade com os hospedeiros, resultante de um longo 

processo de adaptação durante a evolução.  

No ciclo de infecção, a malária é transmitida ao homem por meio da picada de 

fêmeas de mosquitos do gênero Anopheles (Diptera: Culicidae) infectadas, 

destacando-se o Anopheles darlingi Root, 1926, como o “principal vetor da malária 

no Brasil e na Amazônia brasileira” (Deane, 1988; Tadei et al., 1998).  
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 Resumidamente, o ciclo de vida do Plasmodium em um vertebrado suscetível 

inicia durante o repasto sanguíneo, quando a fêmea do Anopheles infectada inocula 

os esporozoítos, forma do parasita presente em suas glândulas salivares. Os 

esporozoítos penetram na corrente sanguínea e invadem os hepatócitos. 

Multiplicam-se no fígado através de sucessivas divisões mitóticas, originando os 

merozoítos. Estes irão romper os hepatócitos e cairão na corrente sanguínea, 

invadindo as hemácias, dando início à fase eritrocítica do ciclo. Após este processo, 

os merozoítos formados rompem as hemácias e invadem outras, promovendo ciclos 

repetitivos de multiplicação eritrocitária. Depois de sucessivas gerações destas 

formas nas hemácias, o parasita pode seguir dois caminhos: invadir novas 

hemácias ou diferenciar-se em formas sexuadas chamadas de gametócitos - a 

forma infectante para os insetos vetores durante o repasto sanguíneo (Forattini, 

1962).  

 No ciclo sexuado, um gametócito masculino por exflagelação origina oito 

microgametas e o gametócito feminino converte-se em macrogameta. Desta união 

resulta um ovo ou zigoto dotado de mobilidade (oocineto), que alcançará a parede 

do intestino médio, alojando-se na camada epitelial do referido órgão, quando será 

denominado oocisto. Através de multiplicação esporogônica, cada oocisto irá gerar 

centenas de esporozoítos. Uma vez maduros e já recobertos pela proteína 

circunsporozoíta (CS), estes cairão na hemocele e desta forma estarão aptos a 

penetrar nas glândulas salivares do mosquito, reiniciando um novo ciclo (Forattini, 

1962). 

 A proteína CS possui epítopos específicos para cada espécie de 

Plasmodium, representados por sequências repetitivas de aminoácidos. De acordo 

com Rosenberg et al. (1989) e Qari et al. (1993), tais sequências são conservadas 

para o P. falciparum e P. malariae. Contudo, para o P. vivax clássico, foram 

descritas variantes desta proteína, denominadas P. vivax VK247 e P. vivax-like 

humano.   

 
1.4 Epidemiologia da malária no Brasil 

 

Considera-se a malária como a doença tropical e parasitária de maior 

relevância em saúde pública no mundo, não apenas no caráter médico, mas 

também como uma questão social e econômica. Segundo dados da Organização 
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Mundial de Saúde (2009), esta doença ocorre de forma endêmico-epidêmica em 

mais de 100 países, onde cerca de 3,3 bilhões de pessoas convivem com o risco de 

transmissão. Isso equivale ao registro de aproximadamente 250 milhões de casos 

da doença e em torno de 1 a 1,5 milhões de óbitos a cada ano (WHO, 2008; 2009).  

O Brasil está inserido nesse panorama epidemiológico como um dos 30 

países com maior incidência de malária no mundo. A análise dos dados 

epidemiológicos da Organização Pan-Americana de Saúde – OPAS (2008) 

referentes à última década denota uma flutuação média de aproximadamente 500 

mil casos por ano, sendo que 99% dos casos da doença no país são provenientes 

da Amazônia Legal, conforme atestado por Passos & Fialho (1998) e o Sistema de 

Vigilância em Saúde (SVS), (2009). Os estados que mais registram casos da 

doença são Amazonas, Rondônia e Pará. Em relação ao Pará, os dados do SVS 

(2009) indicam que este é o terceiro estado do país com maior registro de casos de 

malária, apesar da redução do número de casos verificada nos últimos anos. 

 Segundo Forattini (2002), na América Latina a malária não é mais 

caracterizada como sendo uma de “doença de massa”. Assim sendo, torna-se 

possível observar sua ocorrência devido a fatores que atuam e são próprios do local, 

situação conhecida como malária focal, com surtos potenciais. O conceito de malária 

focal já havia sido exposto por Barata (1995). Portanto, de acordo com estes 

autores, é importante o conhecimento de cada situação particular, com suas 

peculiaridades. Da mesma forma, na Amazônia, pelas experiências e trabalhos 

desenvolvidos na região por diferentes pesquisadores, tem-se o consenso de que 

em função das diferentes formas de ocupação do solo e das diversas modalidades 

de exploração econômica dos recursos naturais, configuram-se diferentes situações 

epidemiológicas e que, portanto necessitam de abordagens específicas.  

Estas abordagens também foram discutidas anteriormente pela Conferência 

Ministerial promovida pela OMS em Amsterdã, em 1992. Resumidamente, Ladislau 

et al. (2006) afirmaram que nesta conferência ficou estabelecido que o controle 

integrado da malária embasaria-se na adoção do diagnóstico precoce e pronto 

tratamento dos casos; no planejamento e implementação de medidas de controle 

seletivas e sustentáveis, ajustadas às características particulares de transmissão 

existentes em cada localidade; na prevenção ou detecção oportuna e contenção de 

epidemias; e no monitoramento regular da situação da malária, particularmente, de 

seus determinantes ecológicos, sociais e econômicos. 
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1.5 Fatores determinantes e condicionantes da malária na Amazônia brasileira 

 
Ao longo das décadas, estudos têm demonstrado que a transmissão da 

malária tem como principais fatores condicionantes e determinantes questões 

relacionadas à população humana suscetível, ao agente etiológico, ao vetor, além 

das condições ecológicas, geográficas, econômicas, sociais e culturais (Marques, 

1986; Tadei, 1993; Tadei et al., 1988; 1993; Zimmerman, 1992; Póvoa et al., 2000; 

Castro & Singer, 2006).  

Dentre estas ocorrências, “os movimentos migratórios exercem importante 

papel na expansão da malária na Amazônia brasileira”, fenômeno observado por 

Marques (1986), Souza et al. (1986); McGreevy et al. (1989), Tadei (1993), Tadei et 

al. (1999), Gonçalves (2001), Conn, et al. (2002) e Barros (2006). Da mesma forma, 

estes autores enfatizam que os processos sociais influenciam no controle e 

transmissão da malária.  

Sob este aspecto, têm-se os clássicos exemplos da construção da Ferrovia 

Madeira-Mamoré e do ciclo da borracha discutido por Marques (1986), Tadei (1993), 

Póvoa et al. (2000), Castro et al. (2006), onde a acentuada prática de 

desmatamentos e queimadas, promoveram mudanças drásticas na ecologia da 

região. 

A proliferação de casos de malária no Brasil assumiu maior importância a 

partir da década de 60, pela ocasião da construção de importantes rodovias unindo 

a região Norte a outras regiões do país. Posteriormente, a situação se agravou nos 

anos 70 em decorrência da intensa migração para a Amazônia de grandes 

contingentes populacionais atraídos pelos projetos de colonização, pela construção 

de rodovias e de hidrelétricas e pela abertura de garimpos, conforme assinalado por 

Tadei et al. (1998)  e Tadei & Rodrigues (2003).   

Nessa época, a migração de pessoas provenientes de diversas partes do 

Brasil produziu um crescimento rápido e desordenado, resultando na ocorrência de 

surtos epidêmicos de malária. Marques (1986) descreve a origem e as 

circunstâncias sob as quais a transmissão da malária ocorre, não somente dentro 

da Amazônia Legal, mas também nos estados extra-amazônicos, concluindo que a 

disseminação espacial da malária é devida em grande parte ao intenso fluxo 

migratório interno e externo.  
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Pesquisas efetuadas por Tadei et al. (1988) e Gomes et al. (2008) indicam 

que o impacto da colonização humana sobre a estrutura populacional de Anopheles 

altera o nicho ecológico das espécies de anofelinos. Isto favorece a dispersão 

destes mosquitos em habitações humanas e conseqüentemente, o risco de 

transmissão de malária em uma determinada região. Além disso, estudos enfatizam 

que “modificações introduzidas no ecossistema, em regiões endêmicas de malária 

podem modificar o grau de incidência dessa doença” (Tadei et al. 1983; 1993; 

Tadei, 1993). Uma destas modificações pode ser exemplificada pelas usinas 

hidrelétricas construídas na região amazônica (Id., Ibid.).  

 

1.6 Incidência e distribuição das espécies de Anopheles 

 
As espécies de anofelinos são encontradas em todas as regiões 

biogeográficas, em particular nas zonas tropicais (Forattini, 2002). Atualmente são 

conhecidas aproximadamente 500 espécies, das quais 70 transmitem o parasita e 

cerca de 20 são vetores de plasmódios humanos, de acordo com Service (1996) e 

Sallum et al. (2000). Em geral, os anofelinos possuem preferências evolutivas 

alimentares, sendo importantes para a transmissão da malária as espécies que 

possuem atividade antropofílica. Em sua biologia, “todas as espécies ovipõem em 

coleções d’água, em geral, em águas limpas de fluxo lento” (Consoli & Lourenço-de-

Oliveira, 1994).  

Cada região do mundo tem sua fauna específica de Anopheles e a 

epidemiologia da malária está essencialmente voltada para a composição dessa 

fauna. Estudos realizados em regiões da Amazônia permitem inferir que “a 

diversidade de espécies se modifica, conforme o local considerado” (Tadei et al., 

1993). 

Segundo WHO (2005), um dos modos mais prósperos para controlar a 

malária é exatamente o controle vetorial. Essa proposição é corroborada, entre 

outros, por Tadei et al. (1983; 1988; 2007a) e Póvoa et al. (2001; 2006a) através do 

estudo de anofelinos amazônicos e vetores da malária nessa região ao longo das 

últimas décadas. Segundo os mesmos autores, esses estudos indicam que o 

conhecimento da incidência e distribuição das espécies em regiões naturais e em 

áreas de impacto ambiental é de fundamental importância, contribuindo para o 

desenvolvimento de estratégias focais para o controle da malária.  
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Exemplos dos aspectos biológicos de anofelinos e a influência nos casos de 

malária podem ser ilustrados no município de Ariquemes em Rondônia, onde a 

“estrutura e as formas de ocupação humana e os locais de criação de formas 

imaturas influenciaram a diversidade de espécies coletadas e os casos de malária 

na região’ (Tadei et al., 1988; 2000 2007a). 

A malária reveste-se de importância epidemiológica por sua gravidade clínica 

e elevado potencial de disseminação em áreas com elevada densidade do vetor que 

favoreça a transmissão. Para Tadei et al. (1993; 1998), em relação aos anofelinos,  

grau de importância está na dependência de muitos fatores, entre os quais se 

destacam: (1) o número total de mosquitos; (2) grau de atividade; (3) intensidade de 

contato com o homem; (4) susceptibilidade à infecção pelo Plasmodium; e (5) 

proporção que sobrevive a uma idade de importância epidemiológica. 

Assim, as informações epidemio-entomológicas vêm se mostrando essenciais 

na dinâmica de transmissão da malária, visto ser esta uma doença metaxênica, que 

passou a ser naturalmente transmitida em áreas urbanas e peri-urbanas, graças à 

emergência e re-emergência de seus vetores, conforme estabelecido  por Conn et 

al. (2002) e Tauil (2006). Desta forma, o controle do vetor, seja na forma alada, 

quanto na forma imatura remete à quebra do ciclo de transmissão.  

 

1.7 Padrões comportamentais em anofelinos 

 
 Atividade hematofágica - Normalmente, os dados existentes sobre essa 

atividade nas espécies de Anopheles evidenciam uma atividade crepuscular 

acentuada nas primeiras horas da noite, com intensa redução a partir do período de 

20:00-21:00 horas, muitas vezes encerrando-se totalmente. Entretanto, conforme 

Tadei et al. (1983; 1988), este padrão muda na dependência de se considerar áreas 

ecologicamente diversificadas, além da densidade populacional que se modifica 

conforme o período de inverno e verão.  

 Segundo os mesmos autores, para A. darlingi, pode-se caracterizar um 

padrão bimodal, com atividade contínua registrada para populações de diferentes 

origens geográficas da Amazônia. 

Dentro deste padrão bimodal, estudos realizados por Tadei & Dutary-

Thatcher (2000) mostram que as fêmeas apresentam diferentes graus de 

importância na transmissão da malária, através de um número elevado de fêmeas 
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nulíparas em ambos os picos de maior atividade e uma variação no percentual de 

fêmeas oníparas, potencialmente, capazes de transmitir malária, sendo mais 

frequentes nos horários tardios. Moreno et al. (2007) em estudo entomo-

epidemiológico no sudeste da Venezuela observaram que,  o aumento da incidência 

de casos de malária ocorreu um mês após o registro dos maiores índices de picada 

por fêmeas oníparas. 

De maneira geral, a dinâmica sócio-ambiental está presente e exerce forte 

influência na relação entre o vetor e o homem. Os vetores são mais abundantes nos 

horários crepusculares, ao entardecer e ao amanhecer. Todavia, “são encontrados 

picando durante todo o período noturno, porém em menor quantidade em algumas 

horas da noite” (Consoli & Lourenço-de-Oliveira, 1994; Forattini, 2002). 

 

 Exofilia e Endofilia - O grau de exofagia e endofagia, reportado ao hábito do 

mosquito de realizar hematofagia fora ou dentro dos domicílios, respectivamente, 

consistem em parâmetros relevantes nos estudos epidemiológicos e foram 

avaliados por Tadei (1993), Tadei et al. (1993). Segundo os autores, estes 

parâmetros “revelam as características dos mecanismos de transmissão da 

malária”. Os dados sobre o grau de exofilia e endofilia das espécies de Anopheles 

obtidos em diferentes pontos da Amazônia evidenciaram variação conforme a 

região. Nestes estudos são descritos que esta espécie mostrou acentuada 

endofagia no projeto Machadinho-RO (30%) e um menor percentual em Ariquemes-

RO (18%).  

 Sob condições de umidade e temperatura ideais ao seu desenvolvimento, A. 

darlingi torna-se particularmente abundante e mostra acentuada endofilia e 

endofagia, fenômeno descrito por Forattini (1962; 2002). No entanto, em algumas 

regiões apresenta certa exofilia, atribuída à transformação de ambientes naturais 

em antrópicos ou desabitados. Para o autor, “nesta situação, a população local de 

anofelinos tenderá a coabitar com o homem, invadindo-lhe os domicílios e 

traduzindo a capacidade de adaptação do mosquito ali presente”. Estudos 

desenvolvidos por Deane et al. (1988); Lourenço-de-Oliveira et al. (1989); Oliveira-

Ferreira et al. (1990); Tadei & Dutary-Thatcher (2000); Souza-Santos (2002) na 

região amazônica descrevem A. darlingi como a espécie capturada em maior 

número, tanto no intra quanto no peridomicílio. Santos et al. (2009) descreveram a 

composição, características ecológicas e comportamentais, e a infectividade das 
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espécies de anofelinos em duas reservas indígenas da região amazônica. No 

referido trabalho, concluíram que as populações de A. darlingi das duas reservas 

apresentaram comportamento exofílico e intensa atividade noturna. 

 

 Antropofilia e Zoofilia – Algumas espécies de anofelinos têm preferência de 

realizar hematofagia em animais (zoofilia), enquanto outras têm esta capacidade 

restrita ao homem (antropofilia). “Desta associação com a fonte, passa a frequentar 

o ambiente em que ela vive” (Forattini, 1962; 2002). O conhecimento dos padrões 

comportamentais das espécies de Anopheles, principalmente as antropofílicas, 

possibilita uma melhor caracterização das interrelações entre espécies vetores ou 

vetores em potencial e população humana, conforme enfatizado por Tadei et al. 

(1988; 1993) em trabalhos desenvolvidos no Estado de Rondônia. Os dados quanto 

às preferências alimentares evidenciaram um nível elevado de antropofilia para A. 

darlingi. As outras espécies mais frequentes na área mostraram ser zoofílicas, com 

grande incidência em bovinos e suínos. Contudo, apresentaram também um certo 

nível de antropofilia. A preferência alimentar de A. darlingi foi constatada ainda por 

Oliveira-Ferreira et al. (1992), que enfatizam a importância de seu caráter 

antropofílico na transmissão de malária no Estado de Rondônia. Em contrapartida, 

em outras espécies foi verificado o caráter preferencialmente zoofílico.  

 

Sazonalidade – Para Forattini (2002), a sazonalidade consiste em um dos 

padrões de distribuição de interesse epidemiológico, uma vez que as zonas tropicais 

são caracterizadas pela alternância, ao longo do ano, de período chuvoso com outro 

seco. Segundo o mesmo autor, em épocas chuvosas e em ocasiões de grande 

produtividade, podem ser encontradas formas imaturas de A. darlingi em vários 

tipos de coleções d’água, como depressões de terrenos, valas, alagadiços, charcos 

e pântanos em campos abertos. Contudo, em virtude de sua sensibilidade a baixos 

teores de umidade, desaparecem assim que cessa a pluviosidade, ocasião em que 

habitam os remansos de rios e cursos de água de porte variável. 

Estudos sobre a distribuição sazonal desse anofelino têm assinalado a maior 

densidade populacional do mosquito no início da estação seca, “provavelmente 

relacionado ao declínio do nível das águas dos rios, que propicia maior produção de 

A. darlingi pelos criadouros remanescentes” (Forattini, 2002). De acordo com Tadei 

et al. (1993), os dados de sazonalidade também mostram mudanças nas 
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frequências das espécies de anofelinos, quando considerados os períodos de 

inverno e verão. Para o município de Ariquemes (RO), A. darlingi foi a espécie mais 

frequente no início das coletas, representando 98% dos 427 exemplares capturados 

no período intermediário (chuva/seca e seca/chuva) em 1985.  

Posteriormente, teve suas frequências sucessivamente reduzidas a partir do 

verão de 1985, sendo registrada em baixos percentuais durante 1986 e 1987. No 

período intermediário de 1988, esta espécie voltou a ser a mais frequente da área. 

Observações realizadas por Souza-Santos (2002) em Machadinho D’Oeste, RO, 

indicam que de todas as espécies de anofelinos capturados no período de abril de 

1993 a novembro de 2004, notou-se uma relação positiva entre os períodos 

intermediários e o aumento do número de mosquitos capturados. Somente a 

espécie A. darlingi foi capturada em todos os períodos do estudo. A variação 

temporal encontrada nesta área para o Estado de Rondônia é semelhante à 

observada por outros autores - Klein & Lima (1990); Oliveira-Ferreira et al. (1990); 

Tadei et al. (1993; 1998), permitindo inferir que existe uma relação positiva entre o 

aumento do número de exemplares coletados e as estações de transição. 

 

1.8 Vetores da malária no Brasil e métodos para sua detecção 

 

São registradas 57 espécies de Anopheles, pertencentes a cinco subgêneros: 

Anopheles Meigen, 1818; Nyssorhynchus Blanchard, 1902; Stethomyia Theobald, 

1902; Kerteszia Theobald, 1905 e Lophopodomyia Antunes, 1937. As espécies 

reportadas como vetores de malária pertencem aos subgêneros Nyssorhynchus e 

Kerteszia (Deane, 1986; Consoli & Lourenço-de-Oliveira, 1994). No primeiro estão 

os “vetores que se criam em coleções d’água localizadas no solo” e, no segundo, 

estão os “vetores que têm como criadouros as águas coletadas nos verticilos de 

bromeliáceas” (Consoli & Lourenço-de-Oliveira, 1994). 

Estudos sobre abundância, distribuição e comportamento dos vetores de 

malária indicam que as espécies responsáveis pela malária humana, segundo a sua 

maior ou menor importância epidemiológica são: Anopheles (Nys.) darlingi; 

Anopheles (Nys.) aquasalis; Anopheles (Nys.) albitarsis; Anopheles (Ker.) cruzii e 

Anopheles (Ker.) bellator (Deane, 1986; Tadei, 1993; Forattini, 2002).  

Anopheles darlingi apresenta ampla distribuição geográfica, ocorrendo desde 

o sul do México ao norte da Argentina e é considerado o “principal vetor da malária 
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humana no Brasil, pela sua abundância, antropofilia e alta taxa de infecção por 

Plasmodium” (Deane, 1988; Oliveira-Ferreira et al., 1990; Consoli & Lourenço de 

Oliveira, 1994; Tadei & Dutary-Thatcher, 2000; Póvoa et al., 2000; Gomes et al., 

2008). Na costa litorânea do país o vetor mais importante é A. aquasalis. Somam-se 

a estes, outros vetores tidos como “secundários, locais, acidentais ou auxiliares, 

como A. albitarsis e seu complexo de espécies” (Consoli & Lourenço de Oliveira, 

1994; Rosa-Freitas et al., 1998; Póvoa et al., 2006a).  

Nos trabalhos de Arruda et al. (1986); Tadei et al. (1988), Branquinho et al. 

(1996); Póvoa et al. (2001; 2006a), sobre abundância e distribuição de anofelinos 

destacam outras espécies neotropicais consideradas como vetores potencialmente 

regionais, como Anopheles deanorum, Anopheles oswaldoi, Anopheles marajoara; e 

A. albitarsis sensu stricto. Estas propostas têm sido baseadas através da detecção 

de parasitas da malária utilizando técnicas de dissecção, testes sorológicos e 

métodos de investigação molecular. 

No Brasil, a infecção natural de anofelinos era inicialmente investigada por 

meio da análise do Plasmodium nas glândulas salivares de mosquitos dissecados. 

Estes eram examinados por microscopia óptica em preparações a fresco de seus 

estômagos e glândulas salivares. Em trabalhos desta natureza, destacam-se na 

Amazônia os estudos elaborados por Deane e colaboradores (Deane, 1948; 1986 e 

1988). Nesses estudos, A. darlingi foi encontrado naturalmente infectado pelo 

parasita. 

A partir da utilização de anticorpos monoclonais específicos para antígenos 

circunsporozoíticos em métodos imunológicos, outras espécies de anofelinos foram 

detectadas naturalmente infectadas. Inicialmente, os trabalhos envolvendo testes de 

radioimunoensaio (IRMA) foram publicados por Zavala et al. (1982). Posteriormente, 

Burkot et al. (1984) padronizaram um ensaio imunoenzimático de ELISA (Enzyme-

linked Immunosorbent Assay), capazes de identificar a espécie de Plasmodium e 

suas variantes no mosquito infectado. 

Arruda et al. (1986) estudando anofelinos no Pará, utilizaram testes de 

radioimunoensaio (IRMA) e imunoenzimático (ELISA), com anticorpos monoclonais 

para antígenos circunsporozoíticos e reportaram infecção por P. vivax e P. 

falciparum para A. darlingi e apenas por P. vivax para A. albitarsis, Anopheles 

triannulatus e Anopheles nuneztovari. Através do ELISA, A. oswaldoi apresentava 

infecção pelas duas espécies de Plasmodium. Estes testes também foram utilizados 
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em diversos estudos, entre os quais se destacam os trabalhos desenvolvidos por 

Deane (1988); Lourenço-de-Oliveira et al. (1989); Branquinho et al. (1993); Tadei & 

Dutary-Thatcher (2000); Silva-Vasconcelos et al. (2002); Póvoa et al. (2000; 2001; 

2006a) e Da Rocha et al. (2008).  

Estudos envolvendo espécies vetores de malária também foram conduzidos 

por Galardo et al. (2007), em comunidades ribeirinhas ao longo do rio Matapi (AP). 

Através de testes de ELISA, os resultados evidenciaram que A. darlingi, A. 

marajoara e A. nuneztovari foram vetores de importância no estudo.  

No entanto, Da Rocha et al. (2008) chamam atenção para o fato de que 

mesmo técnicas imunológicas como IRMA e ELISA, de sensibilidades superiores à 

microscopia pós-dissecção, tem baixa sensibilidade para níveis discretos de 

infecção. 

Com advento da tecnologia de investigação molecular, os métodos baseados 

na análise das sequências do DNA, têm-se tornado importante via de informação 

em diferentes amostras biológicas, como no estudo realizado por Simonato et al. 

(2007). No caso do diagnóstico da infecção natural de Plasmodium em anofelinos, o 

PCR (Polymerase Chain Reaction) constitui-se em um método diagnóstico de alta 

sensibilidade e especificidade.  

Da Rocha et al. (2008), em pesquisas desenvolvidas em Marabá (PA) em 

2000, encontraram Anopheles rondoni infectado por Plasmodium em testes 

imunoenzimáticos, que foram confirmados através de PCR, resultado que segundo 

os autores, representa possivelmente um novo vetor de malária, baseado em sua 

frequência, hematofagia e atividades sazonais no pico de transmissão de malária. 

O uso da PCR proporciona não somente o aprimoramento dos 

conhecimentos da pesquisa de Plasmodium, na forma de esporozítos, forma do 

parasito presente nas glândulas salivares de anofelinos infectados, tese sustentada 

por Conn et al. (2006), como também se mostra excelente em análises de estrutura 

e diversidade genética em populações naturais do mosquito e no estabelecimento 

de relações filogenéticos entre diferentes espécies, sobretudo na descrição de 

espécies crípticas de Anopheles.  

Os estudos moleculares vêm contribuindo sensivelmente para a “separação 

de formas relacionadas, porém dificilmente diferenciáveis sob a observação de 

caracteres morfológicos” (Wilkerson et al., 1995a, Manguin et al., 1999). Sob o 

ponto de vista epidemiológico, a utilização destes métodos na identificação de 
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complexos de espécies desempenha um importante papel na capacidade vetorial de 

uma dada espécie, uma vez que “permite conhecer o papel de cada uma das 

espécies na transmissão e manutenção de malária em uma região” (Branquinho et 

al., 1996; Tadei & Dutary-Thatcher, 2000; Póvoa et al., 2001; Ribola et al., 2007; 

Sallum et al., 2007). Segundo Scarpassa et al. (1999), os complexos de espécies 

frequentemente encontrados no gênero Anopheles dificulta a identificação precisa 

do vetor, condição fundamental para a compreensão a dinâmica de transmissão da 

doença, bem como para estabelecer medidas de controle vetorial adequadas. 

Desde os anos 80, estudos sobre a dinâmica de transmissão da malária têm 

sido realizados em diferentes localidades da Amazônia brasileira, os quais abordam 

a importância de A. darlingi na transmissão da malária na Amazônia. Tadei (1993) 

explica que existe uma fração residual da população deste mosquito em contato 

com o homem, nos períodos de baixa densidade, provavelmente, suficiente para 

sustentar a transmissão da malária na região, apesar de se considerar a diversidade 

biológica e epidemiológica de outras espécies envolvidas na transmissão local ou 

regional, conforme exposto anteriormente. Pesquisas realizadas em diferentes 

regiões da Amazônia permitem verificar que a diversidade das espécies se modifica 

conforme o local considerado. “Anopheles darlingi, A. albitarsis, A. nuneztovari, A. 

oswaldoi e A. triannulatus são espécies de ampla distribuição na Amazônia; e 

Anopheles apimaculata, Anopheles squamifemur, Anopheles rondoni, Anopheles 

neivai e Anopheles nimbus mostram distribuição mais restrita” (Tadei 1993, Tadei et 

al., 1998). 

Póvoa et al. (2000), investigando os diversos fatores que contribuem para a 

manutenção da malária na Amazônia, destacaram a extensão territorial, a grande 

malha hidrográfica, a relativa preservação dos ecossistemas naturais, a grande 

diversidade biológica e social e os fenômenos climáticos como importantes aspectos 

geográficos e ecológicos.  

Durante a década de 70, a região do oeste paraense abrigou a construção de 

estradas, usinas hidrelétricas, projetos agropecuários e garimpos, que se tornaram 

os principais responsáveis pelo aumento e disseminação da malária na Amazônia e 

desta para outras áreas do país. Nas últimas quatro décadas, o Pará vem sofrendo 

um acelerado processo de devastação de sua vegetação nativa, sobretudo em 

função da exploração de minérios em garimpos abertos e com a ocupação de terras 

para a formação de pólos agrícolas e novos assentamentos na região. Isto já havia 
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sido ressaltado por Marques (1986) e posteriormente por Couto et al. (2001); 

Cordeiro et al. (2002), entre outros. Somam-se a estes fatores, os desmatamentos 

ilegais, as queimadas e o intenso fluxo migratório de indivíduos portadores da 

doença. 

Do ponto de vista histórico, os primeiros levantamentos sobre a fauna 

anofélica do Estado do Pará foram efetuados em Belém. Importante estudo 

realizado em 1942 por Ayroza Galvão, Damasceno & Marques na capital Belém, 

bem como os trabalhos de Deane em 1947 e 1948, desvendaram os principais 

aspectos da biologia dos anofelinos e suas relações com a malária conforme o relato 

de Deane (1986). Todos esses estudos já haviam incriminado A. darlingi e A. 

aquasalis como espécies de importância vetorial para a malária, cujas informações 

foram corroboradas por Rocha & Mascarenhas (1994), Conn et al. (2003) e Póvoa et 

al. (2006b).  

Atualmente, o Pará e os demais Estados que compõem a Amazônia Legal 

utilizam o Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica (SIVEP-Malária). 

Através deste sistema é possível demonstrar que as atividades de controle da 

malária e combate ao vetor no Estado devem estar concentradas em municípios 

com elevada Incidência Parasitária Anual (IPA). 

No ano 2000, Da Rocha et al. (2008) estudaram mosquitos coletados em 

Marabá, no sudeste do Pará. Nessa época, havia transmissão de malária por P. 

falciparum, co-transmitida por P. vivax. Os 565 anofelinos capturados estavam em 

sete espécies: A. strodei, A. albitarsis s.l., A. rondoni, A. darlingi, A. triannulatus, A. 

oswaldoi e A. nuneztovari. Na ocasião, os testes imunoenzimáticos evidenciaram 

três espécies infectadas: A. darlingi, A. abitarsis e A. rondoni, resultado confirmado 

através de PCR. 

Durante o mês de março de 2002, Santos et al. (2005) através de inquérito 

entomológico conduzido na área urbana do município de Anajás (PA), encontraram 

uma baixa densidade de A. darlingi, porém esta espécie estava presente em todos 

os bairros da cidade. Jacareacanga, no Oeste do Pará, apresentou elevado IPA e 

no ano de 2007 foram registrados 5.568 casos de malária urbana e peri-urbana no 

município. Levantamentos entomológicos realizados em 2008 pela Divisão de 

Entomologia do 9º Centro Regional de Saúde da Secretaria de Saúde do Estado do 

Pará (SESPA) revelaram, no mês de abril de 2008, a coleta de 4.928 A. darlingi, 65 

A. triannulatus, três A. nuneztovari. 
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No mesmo Estado, Póvoa et al. (2009), avaliaram o risco de transmissão de 

malária humana em áreas de influência do projeto Juruti no período de 2006 a 2008 

e concluíram que o risco de transmissão de malária na área estudada é baixo, 

apesar da presença de mosquitos vetores. Em Santarém, segundo dados da 

SESPA, a doença encontra-se sob controle e os casos confirmados são oriundos de 

comunidades situadas na área de influência da Hidrelétrica de Curuá-una.  

Os dados da literatura recente apontam que a malária continua sendo um 

problema sério de saúde pública na Amazônia, devido à alta incidência de casos 

registrados. O homem possui notável participação na expressão endêmica da 

doença na região, seja por fatores individuais ou coletivos. Nesse aspecto, as ações 

de vigilância em saúde articuladas com as ações da atenção básica de saúde são 

fundamentais para a redução no número de casos da doença. Dessa forma, 

destaca-se a importância do estudo entomológico realizado, cujos resultados 

obtidos constituem subsídios para o programa de controle do vetor face à realidade 

ambiental local, especialmente, em áreas historicamente malarígenas. 

Assim, embora a UHE de Curuá-una se caracterize como um 

empreendimento de impacto econômico e ambiental pequeno quando comparado a 

empreendimentos como da UHE de Tucuruí, os resultados apresentados neste 

trabalho são comparados com os obtidos nos trabalhos realizados com base em 

inquéritos entomológicos e malária, em áreas endêmicas e/ou de alteração 

ambiental produzidas, sobretudo pela construção de hidrelétricas na região. 
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II. JUSTIFICATIVA 

 

Em Saúde Pública, a malária é um grande risco às populações susceptíveis, 

pois é uma das doenças que surgem durante o desmatamento, chegando, em 

alguns locais, a atingir níveis elevados. Isto pôde ser observado na região Oeste do 

Pará, cujos ciclos econômicos desenvolvidos a partir de investimentos e 

explorações viabilizaram a construção de rodovias federais, tais como a BR-163 que 

liga Santarém a Cuiabá e BR-230, a Transamazônica; na usina hidrelétrica de 

Curuá-una; durante o ciclo do ouro nos garimpos do Tapajós; e durante a 

implantação de assentamentos humanos e as atividades agropecuárias em 

diferentes áreas da Amazônia legal.  

Na ocasião da construção de Curuá-Una, não havia a obrigatoriedade do 

Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e da confecção do Relatório de Impacto 

Ambiental (RIMA), exigidos legalmente somente a partir da década de 1980. 

Décadas após sua fundação, esta obra que provocou mudanças no ambiente não 

foi alvo de estudo detalhado que descrevesse as populações e os ecossistemas, 

direta ou indiretamente afetados.  

Aproximadamente trinta anos após o enchimento do reservatório, o 

monitoramento da fauna anofélica constitui pré-requisito para a previsão de 

tendências na abundância destas espécies, bem como para o estabelecimento de 

programas de controle. Portanto, é de relevância o monitoramento das modificações 

nos habitats das populações de anofelinos em comunidades afetadas pela malária 

na área de influência da usina hidrelétrica de Curuá-una. 

 Informações relacionadas a levantamentos entomológicos em áreas de 

transmissão no Estado do Pará são muito restritos. Para a região Oeste do Pará, 

praticamente não existem informações disponíveis que possam orientar a 

instauração de medidas de controle, nas áreas de transmissão. Nesse sentido, os 

aspectos mencionados anteriormente evidenciam a importância de se realizar um 

estudo entomológico para as espécies de Anopheles na região da hidrelétrica de 

Curuá-una, no município de Santarém (PA), a fim de que possam ser estabelecidas 

medidas de controle da doença, com base nos vetores em potencial. 
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III. OBJETIVOS  

 

Geral 

 

 Conhecer a diversidade de espécies de Anopheles e os fatores entomológicos 

envolvidos na transmissão da malária em comunidades da área de abrangência 

da Hidrelétrica de Curuá-una, município de Santarém, Pará, Brasil. 

 

Específicos 

 

 Analisar a distribuição, incidência e a sazonalidade das espécies de Anopheles 

e parâmetros da transmissão de malária na região de estudo, considerando 

dados obtidos à montante e à jusante da Hidrelétrica de Curuá-una; 

 

 Avaliar o comportamento das populações de anofelinos durante a atividade 

hematofágica, considerando: 

1. Atividade hematofágica e relação com fatores ambientais;  

2. Densidade populacional de anofelinos, padrões da atividade 

hematofágica considerando exofilia e endofilia; 

3. Grau de antropofilia e zoofilia das espécies, considerando coletas 

concomitantes em habitações humanas e em animais do peridomicílio; 

 

 Verificar o grau de infecção natural das espécies, com base na técnica da PCR, 

em comunidades da área de abrangência da Hidrelétrica de Curuá-una, visando 

o reconhecimento dos vetores em potencial.  
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IV. MATERIAL E MÉTODO 

 

4.1 Área de Estudo 

 
O estudo foi realizado na região de influência da usina hidrelétrica de Curuá-

Una (2º24’ S e 54º42’W), cujo aproveitamento hidroelétrico situa-se a 70 km a 

Sudoeste de Santarém, no estado do Pará (Figura 01). O município localiza-se na 

região do oeste paraense, na meso-região do Baixo Amazonas e na micro-região de 

Santarém. Situa-se entre Belém (PA) e Manaus (AM), com a distância de 

aproximadamente de 807 e 580 km em linha reta, respectivamente. O município é o 

principal centro comercial na região do Baixo Amazonas. 

 

4.1.1 Caracterização da hidrelétrica  

 
A usina foi construída no rio Curuá-una, afluente à margem direita do rio 

Amazonas, entre os rios Tapajós e Xingu. Os tributários da represa são os rios 

Curuá-una, ao sul, e Moju e Mujuí a oeste. Um quarto tributário, o rio Poraquê, 

deságua na represa entre o rio Curuá-una e o rio Moju.  

O reservatório está agora com 33 anos de funcionamento. Possui uma 

represa alongada, com cerca de 75 km de comprimento e largura máxima de 4 km e 

ocupa um trecho que se estende em direção ao sul por 80 km. 

Baseando-se nos caracteres físico-químicos, Sioli (1967) classifica as águas 

naturais da Amazônia em três tipos: água branca, água preta e água clara. Com 

base nessa classificação Junk et al. (1981) afirmaram que as água dos rios Curuá-

Una, Moju e Mujuí são “difíceis de classificar”. Em suas opiniões, elas pertencem 

quimicamente ao grupo das águas claras e águas pretas, respectivamente, porém a 

turbidez relativamente grande do rio Curuá-una e a condutividade elétrica elevada 

poderia indicar uma afinidade à água branca. A coloração escura dos afluentes Moju 

e Mujuí dos Campos indica sua classificação como água preta, porém sua alta 

transparência indica uma tendência maior ao grupo de água clara.  

Darwich (1982) também afirma que as águas da represa estão muito 

próximas do grande e heterogêneo grupo de águas “claras”, não perfeitamente 

definidas, tese sustentada da mesma forma por Marin (1996).  No entanto, para 

Gunkel et al. (2000), Curuá-una é um rio de água preta com uma transparência de 
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2,3 metros. Na concepção destes últimos autores, além da matéria orgânica em 

decomposição na represa, as diferenças entre os rios podem ser explicadas pelas 

diferenças geoquímicas percorridas pela bacia.  

A barragem de Curuá-una é de particular importância para a engenharia 

geotécnica brasileira pelo fato de ter sido construída sobre terreno aluvionar 

arenoso. Existem poucas barragens no mundo fundadas em substratos arenosos, 

podendo-se citar Bratsk, na Russia e Aswan, no Egito.  

Nesta represa não houve desmatamento e por isso ainda existem restos da 

vegetação (paliteiros) resultantes da elevação gradativa da água do rio com o 

represamento (ELETROBRÁS/CELPA/ELETRONORTE/CNPq/INPA. 1979; 1983).  

 

4.1.2 Condições climáticas 

 

O clima dominante na região oeste paraense é Equatorial quente e úmido, 

característico das florestas tropicais, sendo do tipo Af na classificação de Köppen-

Geiger segundo a revisão de Peel et al. (2007). A temperatura média anual varia 

entre 25º e 28ºC, com média de umidade relativa do ar em torno de 86%. A 

precipitação pluvial média anual é de 1920 mm, com maior intensidade no chamado 

período de "inverno", que ocorre entre os meses de dezembro e maio, quando a 

precipitação média mensal varia de 170 a 300 mm. Nos meses de junho a 

novembro ocorre o período mais seco, correspondendo ao "verão" regional. Nesse 

período, ocorrem as menores precipitações pluviais registradas na região, com 

valores médios inferiores a 60 mm, entre os meses de agosto e outubro (PMS, 

2009). A tabela referente à precipitação pluviométrica ocorrida na UHE de Curuá-

una entre o período de 1977 e 2005 foi gentilmente cedida pelas Centrais Elétricas 

do Norte do Brasil S.A. (ELETRONORTE), através da Divisão de Operação e 

Manutenção de Curuá-una e encontra-se no Anexo A, neste trabalho. 

Em relação aos parâmetros físico-químicos das águas, Darwich (1982) afirma 

que todas as modificações nos parâmetros na área represada e à jusante da 

barragem, são diretamente influenciadas pela precipitação pluviométrica. 
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Alter-do-Chão 

Santarém 

Belterra 

Moju 
Mujuí-dos-Campos 

UHE Curuá-una 

2º45’ S 

54º W 

2º30’ S 

55º W 

4º30’ S 

55º W 

4º30’ S 

54º W 

Figura 01. Área da UHE de Curuá-una. Adaptado de Gunkel et al. (2000) 
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4.2 Período e locais amostrados 

 

As coletas foram desenvolvidas pela equipe técnica de Entomologia do 9º 

Centro Regional de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará 

(SESPA), no período entre julho de 2008 e dezembro de 2009. Desta forma, os 

dados analisados a partir das fichas do Setor de Entomologia da SESPA permitiram 

avaliar a densidade de anofelinos.  

Os dados das fichas da Secretaria possibilitaram obter informações de pontos 

à montante e à jusante da barragem.  As comunidades situadas à montante foram: 

1) São Francisco da Água Azul, 2) Assentamento Corta-corda, 3) Porto Novo, 4) 

Igarapé do Anta, 5) Esse, 6) Cachoeira do Aru e 7) Fortaleza do Poraquê. As 

comunidades localizadas à jusante do reservatório foram: 1) Igarapé das Pedras, 2) 

Assentamento Bueru, 3) São Pedro do Curuá-una e a 4) Vila residencial da Usina, 

conhecida como Palhão. Os dados abrangeram também dois pontos da comunidade 

de Guaraná, na estrada de acesso ao reservatório.  

 

4.3 Parâmetros entomológicos 

 

4.3.1 Inquérito entomológico – Os dados das fichas da Secretaria de Saúde 

possibilitaram compor o inquérito entomológico da área. Foram obtidas informações 

sobre as formas adultas (alados) e imaturas (larvas de 3º e 4º estádios), 

considerando-se as áreas do empreendimento (Anexos C, D e E). Os pontos de 

coleta (Anexo B) foram georeferenciados com auxílio de GPS III C, Tourink Pak 

(Garmin Corporation). Durante o preenchimento das fichas para o registro das 

coletas os técnicos anotaram as condições climáticas, como temperatura e umidade 

relativa do ar, que foram coletados e obtidos através de um termohigrômetro 

(THG312/Oregon). 

 

Coleta de adultos - Os técnicos da Secretaria de Saúde coletaram os anofelinos 

adultos com auxílio de um capturador manual, no período entre 18:00 e 22:00 horas 

nas diferentes comunidades (ver figuras 02, 03, 04, 05, 06 e 07). Os espécimes 

foram coletados pelo menos uma vez em cada ponto, a cada dois meses, em 

condições intra e peridomiciliares simultaneamente e os dados computados de hora 
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em hora. Também ocorreram coletas de 12 horas e que se estenderam até às 06:00 

horas da manhã seguinte. 

As coletas de alados foram realizadas em condições intra e peridomiciliares. 

No primeiro, foram coletados os exemplares que se encontram em paredes, móveis 

e em outros pontos. O mesmo procedimento foi adotado para coletas 

peridomiciliares, capturando-se os mosquitos localizados junto à residência, na 

vegetação circundante, embaixo da casa (com estrutura de palafita) e estruturas 

laterais secundárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5 e 6: Fonte: Laboratório de Malária e Dengue – INPA (Manaus/AM). 

 

Figura 02: Localidade de referência para os 
pontos da comunidade Igarapé do Anta.  

 

Figura 03: Localidade de referência para os 
pontos da comunidade São Francisco. 

Figura 04: Localidade de referência para 
os pontos da comunidade Guaraná. 

Figura 05: Localidade de referência para os 

pontos da comunidade Poraquê. 

Figura 06: Localidade de referência para 
os pontos da comunidade São Pedro. 

Figura 07: Localidade de referência para 
os pontos da comunidade Bueru. 

1 2 

3 4 

5 6 
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Ao final de cada captura, todo o material foi conduzido ao Laboratório de 

Entomologia do 9º Centro Regional de Saúde, em Santarém, para as primeiras 

triagens no processo de identificação. Os adultos foram mortos e identificados sob 

um microscópio estereoscópico e, em seguida, armazenados em microtubos. Parte 

do material foi armazenado em freezer a -20ºC e as demais conservadas em 

isopropanol. Todo material coletado e identificado em Santarém foi transportado e 

armazenado no Laboratório de Malária e Dengue do Instituto Nacional de Pesquisas 

da Amazônia, em Manaus, para posterior análise da infecção natural. No processo 

de identificação, foram utilizadas as chaves taxonômicas para anofelinos de Gorhan 

et al. (1967) e Consoli & Lourenço-de-Oliveira (1994).  

 As diferenças morfológicas dos exemplares dos complexos nuneztovari e 

oswaldoi, bem como do complexo albitarsis – com exceção de A. deaneorum não 

foram definidas. Portanto, A. nuneztovari A. oswaldoi e A. albitarsis aqui se referem 

às espécies sensu lato. 

Os técnicos ao realizarem as coletas estavam munidos de Equipamentos de 

Proteção Individual –EPI’s, constando de calça e “blaser” constituídos de pano duplo 

com reforço em áreas específicas, sobretudo nas costas, região do cotovelo, base 

da coxa entre outras, e meião preto duplo. As partes livres do rosto eram protegidas 

com auxílio de um gorro especial de pano confeccionado para esta função. 

Os resultados possibilitaram calcular um Índice de Densidade Vetorial (IDV), 

o qual resulta de uma relação entre o número de mosquitos capturados, o número 

de coletores, o tempo de coleta e o número de localidades estudadas. O índice foi 

calculado com base na seguinte fórmula: 

 

IDV* = ∑       N 

                 C x H 

                    L 

Onde: 
 
N = n.º de exemplares de mosquitos capturados; 

C = n.º de coletores; 

H = n.º de horas de captura; 

L = n.º de locais de coleta.          *= Adaptado de Tadei et al. 2007b. 

L 

i=1 
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Exofilia e Endofilia - O grau de exofilia e endofilia foi avaliado com base nas 

informações sobre as coletas de 4 e de 12 horas, as quais foram realizadas com 

registros do intra e do peridomicílio. Estas informações possibilitaram analisar o 

grau de endo e exofilia das espécies.  

 

Antropofilia e Zoofilia - Na avaliação dos níveis de antropofilia e zoofilia, foram 

consideradas as informações sobre coletas desenvolvidas concomitantemente em 

animais domésticos (caprinos e bovinos) e habitações humanas. As observações 

foram realizadas computando-se os espécimes capturados em animais situados nas 

proximidades das residências, bem como junto ao homem no ambiente 

peridomicíliar. 

 
Coleta de imaturos - As formas imaturas – larvas de 3º e 4º estádio e pupas, foram 

coletadas em criadouros com diferentes características, situados ao longo das áreas 

do empreendimento, incluindo também criadouros situados nos igarapés e rios da 

área de influência do reservatório (ver figuras 08, 09, 10, 11, 12 e 13).  

Para as amostragens das formas imaturas, os técnicos seguiram os 

procedimentos da Nota Técnica n.º 012 – PNCM/DIGES/SVS/MS, que padroniza os 

métodos utilizados em pesquisa larvária de Anopheles na rotina dos laboratórios de 

entomologia. As amostragens nos pontos fixados para coletas seqüenciais foram 

realizadas conforme especificado na Norma Técnica para o procedimento das 

análises de densidade das formas imaturas. Por esta metodologia, o capturador 

posicionava-se à margem do criadouro e efetua três “conchadas” à direita, à 

esquerda e ao centro, totalizando nove “conchadas” por ponto.  
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Caracterização dos criadouros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5 e 6: Fonte: Laboratório de Malária e Dengue – INPA (Manaus/AM). 

Figura 08: Macrófitas aquáticas. 
Criadouro de Anopheles no Rio Curuá-
una. 

Figura 09: Macrófitas aquáticas. 
Criadouro de Anopheles no Igarapé 
Poraquê. 

Figura 10: Criadouro de Anopheles. 
Igarapé das Pedras. 

1 

 
2 

3 

Figura 11: Criadouro de Anopheles. 
Assentamento Bueru. 

4 

Figura 12: Criadouro de Anopheles. 
São Francisco. 

Figura 13: Criadouro de Anopheles. São 
Pedro. 

5 6 
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As formas imaturas coletadas em campo eram transportadas para o 

Laboratório de Entomologia da 9ª CRS, onde eram fixadas em solução de 

MacGregor e armazenadas em pequenos tubos de vidro, até o momento da 

montagem e identificação. Da mesma forma, as pupas coletadas foram 

armazenadas em copo descartável e mantidas na água do criadouro, até a 

emergência do adulto, para posterior identificação. No preparo das larvas, a 

clarificação foi feita em solução de potassa e diafanização em creosoto, segundo a 

técnica de Forattini (1962). Parte do material foi enviado ao Laboratório de Malária e 

Dengue do INPA – Manaus, para validar a identificação das formas imaturas.  

 

4.4 Análise dos dados 

Após o levantamento das informações contidas nas fichas de campo e dos 

procedimentos de identificação, os dados foram analisados com auxílio dos 

softwares Microsoft Office Excel 2007 e PAST 2.1. 

 

4.4.1 Índice de diversidade 

 

 Para avaliar a riqueza de espécies à montante e à jusante da hidrelétrica, foi 

calculado o Índice de Diversidade (IDv) para as espécies coletadas, conforme 

Margalef (1954), segundo a fórmula a seguir (citado por SERVICE, 1993): 

 

 IDv = S-1 / loge N 

Onde: S = número de espécies 

          N = número de indivíduos 

 

Para se comparar as duas áreas estudadas utilizou-se o Índice de Shannon 

(Magurran, 1988). Foi calculado por meio da fórmula: 

 

H’ = ∑ (pi. logn pi) 

Onde: pi = freqüência relativa de cada espécie 

           n = número máximo de espécies 
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4.4.2 Análise estatística 

 

Para comparação do índice de diversidade de Shannon entre as localidades 

foi utilizado o teste t de Student (p<0,05). 

Para a análise dos fatores localidade (montante e jusante), domicílio (intra e 

peridomicílio) e horário (18:00 às 22:00 hs) foi utilizado a ANOVA fatorial (p<0,05). 

Nos casos em que houve diferenças significantes foi utilizado teste de contraste de 

média de Fisher.   

 

4.4.3 Distribuição mensal de A. darlingi 

 
 Para se conhecer a distribuição mensal dos exemplares de A. darlingi, 

calculou-se a Xw (Média de Williams), adaptada de Forattini (2002), que é definida 

como: 

 

Log (Xw + 1) = ∑ log (n+1) / N 

Onde: n = número de espécimes obtido em cada coleta; 

           N = número de coletas. 

 
 

4.5.  Avaliação da infecção natural 

A infecção natural de anofelinos por Plasmodium spp. foi avaliada por meio 

do diagnóstico molecular, utilizando-se a técnica da Reação em Cadeia da 

Polimerase (PCR).  

 

4.5.1. Extração de DNA – Para este procedimento, os mosquitos tiveram seu DNA 

extraído utilizando-se a resina Chelex® Molecular Biology Grade Resin (Bio-Rad 

Laboratories). Para este procedimento, as fêmeas de anofelinos tiveram a região 

anterior do corpo separada (cabeça e tórax) e, em seguida, separada em pool de 10 

exemplares (sempre que a amostra possibilitasse) por local, espécie e horário de 

coleta. Estes pools foram colocados em microtubos de 1,5 ml contendo 400 µl de 

Chelex® a 5% (diluída com água destilada e deionizada) e, em seguida, macerados 

com pistilo plástico, até que todo tecido estivesse macerado. Após esse 
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procedimento, as amostras foram homogeneizadas em vortex por 15 segundos e 

levadas ao banho-maria por 15 minutos. Posteriomente, os tubos foram 

centrifugados a 14 rpm por 10 minutos. Em seguida o sobrenadante foi retirado, 

colocado em um novo tubo e armazenado a -20ºC até o momento do uso. 

 

4.5.2. PCR – Para a primeira reação, foram utilizados 13,35 µl de água destilada e 

deionizada (Milli-Q), 1,5 µL de desoxinucleotídeos trifosfatos (dNTPs), 0,45 µl de 

magnésio (MgCl2) e 1,5 µL de tampão da enzima, ao qual foram acrescentados 0,2 

µl de Taq DNA-polimerase (Invitrogen, San Diego, CA), 1 µL  de cada primer e 1 µl 

de DNA do mosquito, para um volume de reação de 20 µl. Para a segunda reação, 5 

µl do produto amplificado da primeira reação foram utilizados como molde com 

oligonucleotídeos específicos. Ambas as reações foram tranferidas para um 

termociclador programado para: uma desnaturação inicial a 94 0C por 5 minutos, 

seguida por 30 ciclos de 94 0C durante 30 segundos, anelamento a 55 0C por 30 

segundos e extensão a 72 0C por 45 segundos, seguidos de uma extensão final de 

72 0C por 10 minutos, conforme Wilkerson et al. (1995b) com modificações. Como 

controle positivo foi utilizado o DNA de sangue infectado por Plasmodium spp.  e 

como controle negativo utilizou-se água.  

Para a amplificação do DNA foram utilizadas seqüências de primers 

específicos para diagnóstico de Plasmodium spp., bem como de P. vivax e P. 

falciparum, descritos por Snounoun et al. (1993), cujas seqüências estão descritas a 

seguir:  

 

Primer Sequência 5’- 3’ Segmento ssurRNA (pb) 

Plu5 

Plu6 

F: CCTGTTGTTGCCTTAAACTTC 

R: TTAAAATTGTTGCAGTTAAAACG 

 

Plasmodium sp (1200 pb) 

Fal1 

Fal2 

F: TTAAACTGGTTTGGGAAAACCAAATATATT 

R: ACACAATGAACTCAATCATGACTACCCGTC 

 

P. falciparum (205 pb) 

Viv1 

Viv2 

F: CGCTTCTAGCTTAATCCACATAACTGATAC 

R: ACTTCCAAGCCGAAGCAAAGAAAGTCCTTA 

 

P. vivax (120 pb) 

Plu: Plasmodium sp.; Fal: Plasmodium falciparum; Viv: Plasmodium vivax; pb: pares de bases 
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4.5.3 Eletroforese – Os produtos de PCR (três microlitros do DNA amplificado) 

foram checados em gel de agarose a 2%. A corrida ocorreu em tampão TBE, sob 

100V por um período de aproximadamente 60 minutos. Como referência de 

tamanho do produto amplificado peso molecular foi utilizado o marcador DNA 1kb 

Ladder (Gibco).  

 

4.6 Análise do diagnóstico molecular 

 

Por meio da detecção das espécies de P. vivax e P. falciparum circulantes 

nas espécies de Anopheles pela técnica de PCR, foi possível realizar a descrição 

das espécies infectadas, segundo o local e período de coleta e, concomitantemente, 

à avaliação da taxa de infecção natural.  

Para os mosquitos agrupados em pool, foi calculada a taxa mínima de 

infecção (TMI), adotando para tanto, a seguinte fórmula, adaptado de Forattini 

(2002): 

TMI = N/ I 

Onde:  

N = número de conjuntos positivos ao teste; 

I = número total de mosquitos testados de uma espécie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 

V. RESULTADOS 

 

Os resultados compreendem os dados obtidos a partir da análise das fichas 

das 11 comunidades avaliadas, sendo seis à montante e cinco à jusante, da 

Hidrelétrica de Curuá-una. Foram realizadas coletas de alados em 22 pontos e de 

larvas em 82, totalizando 104 pontos de coleta (Anexo B). Considerando todo o 

período de análise, foram identificadas 13 espécies de Anopheles, sendo nove do 

subgênero Nyssorhynchus, três do subgênero Anopheles e uma do subgênero 

Stethomya. Do total de 6.715 espécimes coletados, 6.534 eram exemplares adultos 

e 181 larvas. As espécies registradas em cada subgênero foram (por ordem de 

descrição): 

 

Subgênero Nyssorhynchus Blanchard, 1902 

Anopheles argirytarsis Robineau-Desvoidy, 1827 

Anopheles albitarsis Lynch Arribalzaga, 1878 

Anopheles braziliensis (Chagas, 1907) 

Anopheles triannulatus (Neiva & Pinto, 1922) 

Anopheles oswaldoi (Peryassú, 1922) 

Anopheles darlingi Root, 1926 

Anopheles nuneztovari Gabaldón, 1940 

Anopheles rangeli Gabaldón, Cova-García & Lopez, 1940 

Anopheles deaneorum Rosa-Freitas, 1989 

 

Subgênero Anopheles Meigen, 1818 

Anopheles peryassui Dyar & Knab, 1908 

Anopheles mattogrossenssis Lutz & Neiva, 1911 

Anopheles minor Costa Lima, 1929 

 

Subgênero Stethomya Theobald, 1902 

Anopheles nimbus (Theobald, 1902) 
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A observação dos dados permite verificar que  A. albitarsis foi a espécie mais 

freqüente nas capturas, de quatro horas, na forma alada, sendo coletados 3.870 

exemplares em 6.381 espécimes no total. Anopheles darlingi, A. nuneztovari e A. 

braziliensis também ocorreram em freqüências elevadas, representando, juntas, 

cerca de 40% da amostra estudada. Anopheles darlingi e A. albitarsis foram 

registradas em todas as localidades estudadas. 

 Conforme mencionado na metodologia, as diferenças morfológicas dos 

membros dos complexos nuneztovari e oswaldoi, bem como do complexo albitarsis – 

com exceção de A. deaneorum, não foram definidas. Portanto, A. nuneztovari, A. 

oswaldoi e A. albitarsis aqui se referem como sensu lato. 

 

5.1 Anofelinos coletados à montante 

 

Na Tabela 1 constam os dados da análise das capturas de adultos realizadas 

em comunidades situadas à montante da barragem de Curuá-una, durante a 

segunda metade de 2008 e o ano de 2009. Os resultados referem-se às capturas de 

quatro horas. 

Verifica-se que desde o início das coletas, as espécies que predominaram 

nas capturas foram A. albitarsis, A. darlingi e A. braziliensis. As duas primeiras 

mostraram um espectro contínuo de distribuição ao longo das amostragens. 

Observa-se que A. albitarsis foi a espécie mais frequente, contudo A. darlingi 

também mostrou freqüências significativas em relação ao total de exemplares 

coletados (Tabela 1).  

Considerando o total de espécimes capturados no estágio adulto, verificou-se 

que à montante foram capturados 32,9% dos espécimes (2.098 exemplares). Em 

termos absolutos, o maior percentual de ocorrência à montante foi observado entre 

os meses de maio e julho de 2009, sendo que este último apresentou a maior 

abundância de mosquitos do ano. A incidência de anofelinos foi menor em dezembro 

e ausente em janeiro e março de 2009. Excetuando-se os meses de julho e agosto 

de 2008, A. albitarsis foi a espécie mais freqüente em todos os locais amostrados.  

Foram detectados à montante, também, A. darlingi, A. braziliensis, A. 

nuneztovari, A. oswaldoi e A. mattogrossenssis, sendo que as três últimas ocorreram 

em freqüências muito baixas (Tabela 1). 
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Observa-se pela Tabela 2 que a comunidade de São Francisco da Água Azul 

foi a primeira localidade trabalhada à montante da barragem. Nela foram coletados 

286 anofelinos no período de estudo. A espécie predominante nas coletas foi A. 

darlingi, coletada durante o ano de 2008, período de maior densidade de anofelinos 

da área. No entanto, em 2009, o número de exemplares capturados foi 

extremamente baixo durante todas as coletas.  

A outra localidade estudada foi o assentamento Corta-corda. A análise dos 

dados mostrou que desde o início das capturas, em maio de 2009, a espécie 

predominante foi A. albitarsis, representando 84,96% das amostras. A. braziliensis, 

A. darlingi e A. nuneztovari também ocorreram no assentamento e foram registradas 

em freqüências menores (Tabela 3).  
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Tabela 01. Incidência de espécies de Anopheles no estágio adulto, referente ao período de julho de 2008 a dezembro de 2009, de 

todas as comunidades à montante da UHE de Curuá-una, município de Santarém (PA). 

 

2008 Mês

Jul Ago Out Jan Mar Mai Jul Set Dez

A. albitarsis 0 3 1 0 0 224 474 126 13 841 66,22

A. darlingi 94 142 25 0 0 2 1 40 1 305 24,02

A. braziliensis 0 0 0 0 0 38 55 12 0 105 8,27

Montante

A. nuneztovari 0 1 0 0 0 0 0 18 0 19 1,50

A. oswaldoi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

A. mattogrossenssis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Total 94 146 26 0 0 264 530 196 14 1270

(%) 7,40 11,50 2,05 0 0 20,79 41,73 15,43 1,10

Local Espécie Total (%)
2009
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Tabela 02. Incidência das espécies de Anopheles na forma alada, na comunidade de São Francisco da Água Azul, referente ao 

período de julho de 2008 a dezembro de 2009, à montante da UHE de Curuá-una, município de Santarém (PA). 

 

Local Espécie 
               2008                                                          2009 

Total (%) 
Jul Ago Out Jan Mar Mai Jul Set Dez 

Montante 

A. darlingi 94 142 25 0 0 0 0 13 0 274 95,80 

A. albitarsis 0 3 1 0 0 0 0 2 0 6 2,10 

A. nuneztovari 0 1 0 0 0 0 0 4 0 5 1,75 

A. braziliensis 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0,35 

Total  94 146 26 0 0 0 0 19 0 286  

(%)  32,98 51,23 9,12 0 0 0 0 6,67 0   
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Tabela 03. Incidência das espécies de Anopheles na forma alada, na comunidade de Corta-corda, referente ao ano de 2009, à 

montante da UHE de Curuá-una, município de Santarém (PA). 

  

Local Espécie 
Mês/2009 

Total (%) 
Jan Mar Mai Jul Set Dez 

Montante 

A. albitarsis - - 224 474 125 13 836 84,96 

A. braziliensis - - 38 55 10 0 103 10,47 

A. darlingi - - 02 01 27 01 31 3,15 

A. nuneztovari - - 0 0 14 0 14 1,42 

Total  - - 264 530 176 14 984  

(%)  - - 26,83 53,86 17,89 1,42   

( - ) Não houve coleta neste período. 
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As demais comunidades - Anta, Esse, Cachoeira do Aru e Poraquê foram 

amostradas apenas em dezembro de 2009, em decorrência da dificuldade de 

acesso a esses locais. Apesar da amostragem restrita, estas localidades foram 

incluídas por serem importantes do ponto de vista epidemiológico para a região. Os 

resultados mostram que A. albitarsis e A. darlingi também constituíram as espécies 

predominantes, seguidas por A. braziliensis, A. oswaldoi e A. mattogrossenssis, 

conforme representado na Tabela 4.  

 

Tabela 04. Incidência das espécies de Anopheles na forma alada, na comunidade 

de Igarapé do Anta, Esse, Cachoeira do Aru e Poraquê, referente a dezembro de 

2009, à montante da UHE de Curuá-una, município de Santarém (PA). 

Local Espécie 
2009 

(%) 
Dezembro 

Montante 

A. albitarsis 582 70,29 

A. darlingi 130 15,70 

A. braziliensis 114 13,77 

A. oswaldoi 1 0,12 

A. mattogrossenssis 1 0,12 

Total   828  

 

 

5.2 Anofelinos coletados à jusante 

 

A ocorrência de anofelinos foi maior à jusante, representando 67,1% do total 

capturado. Foram coletados 4.283 anofelinos no período de estudo. As espécies 

mais freqüentes foram: A. albitarsis, A. darlingi, A. nuneztovari e A. braziliensis. Em 

menor freqüência nas amostras coletadas, identificou-se A. triannulatus, A. 

peryassui, A. deaneorum, A. minor e A. mattogrossenssis.  

Os dados da Tabela 5 referem-se à distribuição dos exemplares capturados. 

Os meses de agosto/setembro – tanto de 2008 quanto de 2009 foram de maior 

incidência de mosquitos. Neste último ano, A. darlingi foi a espécie mais freqüente 

entre os meses de maio a julho enquanto A. albitarsis foi a mais freqüente nos 

meses de agosto/setembro. 

Na comunidade de Igarapé das Pedras (Tabela 6) a espécie mais abundante 

foi A. albitarsis, representando 84,13% dos 2.221 exemplares. A maior freqüência 
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ocorreu durante o mês de setembro, tanto de 2008 quanto de 2009. Anopheles 

darlingi foi a segunda mais freqüente, seguida por A. nuneztovari e A. braziliensis. 

Contudo, as duas primeiras têm sido registradas com certa regularidade no decorrer 

das amostragens. Além destas, em menor freqüência, também foram identificados A. 

triannulatus, A. mattogrossenssis e A. minor. De todos os pontos amostrados, foi a 

única localidade que houve registro para A. deaneorum durante a realização deste 

trabalho. 

A segunda comunidade trabalhada foi uma propriedade rural, desapropriada 

para constituir uma área de assentamento rural denominado Bueru (Tabela 7). Em 

contraste à comunidade anterior, nesta área destacou-se a presença de A. darlingi, 

sobretudo nos meses de maio a julho de 2009. Anopheles albitarsis foi a segunda 

espécie mais abundante, seguido por A. nuneztovari e A. triannulatus. 

Os dados da Tabela 8 referem-se à comunidade de São Pedro do Curuá-una, 

cujos resultados são semelhantes à localidade citada anteriormente. Verifica-se que 

a freqüência acentuada foi de A. darlingi, correspondente a 94,14% do total de 

exemplares capturados. A espécie foi mais abundante em maio e apesar da 

densidade menos elevada nos meses seguintes, manteve-se presente durante todo 

o período estudado. Foram registrados também na área A. nuneztovari, A. 

triannulatus e A. braziliensis.  

Na Tabela 9 estão incluídos os resultados das coletas realizadas na Vila 

residencial da usina, área popularmente denominada Palhão, em decorrência da 

cachoeira sobre o qual a hidrelétrica foi projetada. Verifica-se que a freqüência de A. 

albitarsis e A. darlingi é praticamente a mesma. As demais espécies foram pouco 

freqüentes, sendo registradas também A. nuneztovari e A. braziliensis. 

 



59 
 

 

Tabela 05.  Incidência das espécies de Anopheles na forma alada, referente ao período de setembro de 2008 a dezembro de 

2009, em comunidades à jusante da UHE de Curuá-una, município de Santarém (PA). 

. 

 

2008 2009

Set Jan Fev Mai Jul Set Dez

A. albitarsis 1103 300 71 21 177 722 53 2447 57,13

A. darlingi 44 3 6 556 498 385 72 1564 36,52

A. nuneztovari 7 0 3 7 50 89 10 166 3,88

A. braziliensis 27 6 1 0 17 15 19 85 1,98

A. triannulatus 0 0 0 0 5 0 3 8 0,19

A. peryassui 0 0 0 0 0 5 0 5 0,12

A. deaneorum 0 0 4 0 0 0 0 4 0,09

A. minor 0 0 0 0 3 0 0 3 0,07

A. mattogrossenssis 0 0 0 0 0 1 0 1 0,02

Total 1181 309 85 584 750 1217 157 4283

(%) 27,57 7,21 1,98 13,64 17,51 28,41 3,67

(%)

Jusante

Local Espécie Total
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Tabela 06. Incidência das espécies de Anopheles na forma alada, na comunidade de Igarapé das Pedras, referente ao período de 

setembro de 2008 a dezembro de 2009, à jusante da UHE de Curuá-una, município de Santarém (PA). 

 

Local Espécie 
2008                                    2009 

Total (%) 
Set Jan Fev Mai Jul Set Dez 

Jusante 

A. albitarsis 1103 300 71 6 29 664 48 2221 84,13 

A. darlingi 44 3 6 0 6 172 28 259 9,8 

A. nuneztovari 7 0 3 2 4 81 7 104 3,94 

A. braziliensis 27 6 1 0 0 0 14 48 1,82 

A. deanorum 0 0 4 0 0 0 0 4 0,15 

A. triannulatus 0 0 0 0 0 0 2 2 0,08 

A. minor 0 0 0 0 1 0 0 1 0,04 

A. mattogrossenssis 0 0 0 0 0 1 0 1 0,04 

Total  1181 309 85 8 40 918 99 2640  

(%)  44,74 11,70 3,22 0,3 1,52 34,77 3,75   
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Tabela 07. Incidência das espécies de Anopheles na forma alada, no Assentamento Bueru, no período de maio a dezembro de 

2009, à jusante da UHE de Curuá-una, município de Santarém (PA). 

 

Local Espécie 
Mês/2009 

Total (%) 
Jan Mar Mai Jul Set Dez 

Jusante 

A. darlingi - - 214 284 13 1 512 79,26 

A. albitarsis - - 13 78 8 1 100 15,48 

A. nuneztovari - - 3 21 6 0 30 4,64 

A. triannulatus   0 4 0 0 4 0,62 

Total  - - 230 387 27 2 646  

(%)  - - 35,6 59,91 4,18 0,31   

( - ) Não houve coleta neste período. 
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Tabela 08. Incidência das espécies de Anopheles na forma alada, na comunidade de São Pedro do Curuá-una, no período de 

maio a dezembro de 2009, à jusante da UHE de Curuá-una, município de Santarém (PA). 

 

Local Espécie 
Mês/2009  

Total (%) 
Jan Mar Mai Jul Set Dez 

Jusante 

A. darlingi - - 339 186 120 30 675 94,14 

A. nuneztovari - - 2 25 2 3 32 4,46 

A. albitarsis - - 1 5 2 0 8 1,12 

A. braziliensis 

A. triannulatus 

- 

- 

- 

- 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

1,14 

0,14 

Total  - - 342 216 125 34 717  

(%)  - - 47,7 30,13 17,43 4,74   

( - ) Não houve coleta neste período. 
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Tabela 09. Incidência das espécies de Anopheles na forma alada, no período de maio a dezembro de 2009, na Vila residencial da 

UHE de Curuá-una, município de Santarém (PA). 

 

Local Espécie 
Mês/2009 

Total (%) 
Jan Mar Mai Jul Set Dez 

Jusante 

A. albitarsis - - 1 64 47 3 115 50,22 

A. darlingi - - 3 22 74 13 112 48,9 

A. nuneztovari - - 0 0 1 0 1 0,44 

A. braziliensis - - 0 0 0 1 1 0,44 

Total  - - 4 86 122 17 229  

(%)  - - 1,75 37,55 53,28 7,42   

( - ) Não houve coleta neste período. 
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Os dados da Tabela 10 referem-se à comunidade do Guaraná. Embora esta 

comunidade não esteja às margens do rio Curuá-una, está situada na Estrada de 

acesso, área de influência do lago hidrelétrica. Nota-se que a densidade de alados 

foi baixa (47 exemplares) e a espécie predominante foi A. braziliensis, com 35 

espécimes. As outras espécies que tiveram incidência foram A. peryassui, A. 

darlingi, A. minor e A. albitarsis. 

 

5.3. Formas imaturas 

 

A pesquisa relacionada à coleta de formas imaturas foi realizada em 

diferentes comunidades, cujos pontos de amostragem compreendiam o rio Curuá-

una e parte de seus tributários – Moju, Mujuí e Poraquê. Os dados da Tabela 11 

mostram que do total de 82 pontos de pesquisa larvária, 46 foram positivos, sendo 

coletadas 181 larvas. Estas formas imaturas foram mais freqüentes em criadouros 

situados à montante da barragem, totalizando 78,45% da amostragem geral. 

 

Tabela 11. Pontos de coleta das formas imaturas situadas à montante e à jusante da 

UHE de Curuá-una, município de Santarém (PA), em 2009. 

  

Área 

  

Pontos pesquisados 

  

Pontos positivos N.º de larvas coletadas 

  

% 

Montante 47 30 142 78,45 

Jusante 35 16 39 21,55 

Total 82 46 181 

  

 

Na Tabela 12 constam os valores referentes às medidas de temperatura e pH 

dos criadouros situados à montante e à jusante da Hidrelétrica de Curuá-una. 

Verifica-se que as médias são muito próximas considerando à montante e à jusante, 

sendo a temperatura média à montante e jusante 28,1 e 27,8ºC respectivamente. 

Quanto ao pH, estas médias foram de 5,0 e 5,4, respectivamente. 
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Tabela 10. Incidência das espécies de Anopheles, na forma alada, na comunidade de Guaraná, no período de maio a dezembro 

de 2009, na Estrada de acesso à Usina Hidrelétrica de Curuá-una, município de Santarém (PA). 

 

Local Espécie 
Mês 

Total (%) 
Jan Mar Mai Jul Set Dez 

Jusante 

A. braziliensis - - 0 17 14 4 35 74,47 

A. peryassui - - 0 0 5 0 5 10,64 

A. darlingi - - 0 0 3 0 3 6,38 

A .minor - - 0 2 0 0 2 4,26 

A. albitarsis - - 0 0 1 1 2 4,26 

Total  - - 0 19 23 5 47  

(%)  - - - 40,43 48,93 10,64   

( - ) Não houve coleta neste período. 
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Tabela 12. Variação média de temperatura e pH dos criadouros trabalhados. 

  Temperatura (ºC)  pH 

  Mín. Máx. Média  Mín. Máx. Média 

Montante  26,5 29,8 28,1  4,5 5,6 5,0 

Jusante  26,2 29,5 27,8  5,1 5,7 5,4 

 

Nas Tabelas 13 e 14 constam os resultados obtidos de coletas das formas 

imaturas à montante e à jusante, respectivamente. Quanto aos dados à montante, A. 

triannulatus foi a espécie mais freqüente, seguida de A. albitarsis e A. nuneztovari. 

Anopheles darlingi representou 2,82% da amostra total. Além dos espécimes 

citados, também se registrou a coleta de formas imaturas de A. oswaldoi, A. 

braziliensis, A. rangeli, A. argyritarsis. 

Em relação aos dados à jusante (Tabela 14), Anopheles albitarsis s.l. também 

foi a espécie mais abundante à jusante. Anopheles darlingi representou 15,39% da 

amostra. Além destas, foram coletados exemplares de A. triannulatus, A. 

nuneztovari e A. nimbus. Observa-se que tanto à montante quanto à jusante, as 

larvas estão presentes nos criadouros, aproximadamente no período entre março e 

dezembro de 2009. 

 

5.4. Frequência no ambiente intra e peridomiciliar 

 Os dados obtidos nas coletas de 2009 também foram analisados 

considerando-se os anofelinos capturados no intra e no peridomicílio (Tabela 15).  

Do total de 4.906 exemplares, 1.054 foram encontrados no intradomicílio, 

correspondendo a 21,5% e 3.852 no peridomicílio – 78,5%. Considerando os dados 

à montante, observou-se que 22,5% estavam no intra (416 exemplares) e 77,5% no 

peridomicílio – 1429 exemplares. Comparando com os dados à jusante, os valores 

são próximos, pois se registrou 20,8% no intra (638) e 79,2% no peridomicílio 

(3.423).  

 Considerando ainda os dados da Tabela 15, observa-se que A. darlingi foi 

muito mais freqüente à jusante, representando 49,3% (1.507 exemplares) do total de 

mosquitos coletados nesta área. À montante, a espécie representou apenas 10% 

dos espécimes capturados (184 exemplares). 
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Tabela 13. Formas imaturas (larvas de 3º e 4º estádios) de Anopheles coletadas em comunidades à montante da UHE de Curuá-

una, município de Santarém (PA), em 2009. 

 

Local Espécie 
Mês 

Total (%) 
Jan Fev Mar Mai Jul Set Dez 

Montante 

A. triannulatus - 0 11 9 37 25 3 85 59,86 

A. albitarsis - 0 0 10 3 0 10 23 16,2 

A. nuneztovari - 0 0 3 3 6 0 12 8,45 

A. braziliensis - 0 0 0 0 0 5 5 3,52 

A. oswaldoi - 0 0 0 0 0 5 5 3,52 

A. darlingi - 0 0 0 1 3 0 4 2,82 

A. rangeli 

A. argyritarsis 

- 

- 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

2 

0 

2 

1 

1,41 

0,7 

A. sp. - 0 0 0 0 0 5 5 3,52 

Total  0 0 11 22 45 34 30 142  

(%)  0 0 7,75 15,49 31,69 23,94 21,13   

( - ) Não houve coleta neste período. 

 

l
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Tabela 14. Formas imaturas (larvas de 3º e 4º estádios) de Anopheles coletadas em comunidades à jusante da UHE de Curuá-

una, município de Santarém (PA), em 2009 

 

Local Espécie 
Mês 

Total (%) 
Jan Fev Mar Mai Jul Set Dez 

Jusante 

A. albitarsis 0 0 - 5 0 0 9 14 35,9 

A. triannulatus 0 0 - 0 3 0 5 8 20,51 

A. nuneztovari 0 0 - 3 5 0 0 8 20,51 

A. darlingi 0 0 - 3 3 0 0 6 15,39 

A. nimbus 0 0 - 1 0 0 0 1 2,56 

A. sp. 1 0 - 0 0 0 1 2 5,13 

Total  1 0 - 12 11 0 15 39  

(%)  2,56 0 - 30,77 28,21 0 38,46   

( - ) Não houve coleta neste período. 
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Tabela 15. Anofelinos coletados em ambiente intra e peridomiciliar à montante e à 

jusante da UHE de Curuá-una, município de Santarém (PA). 

 

Espécie de    Ambiente domiciliar Total 

 Anopheles Intra Peri Geral 

    Montante 
    A. albitarsis 380 (26,8) 1.039 (73,2)        1.429 (76,9) 

 A.darlingi 29 (15,8) 155 (84,2)        184 (10,0) 

 A.nuneztovari 0 (0,0) 18 (100,0)        18 (1,0) 

 A.braziliensis 7 (3,1) 217 (96,9)        224 (12,1) 

 Total 416 (22,6) 1.429 (77,5)        1.845 (100,0) 

    Jusante 
   A. albitarsis 239 (17,8) 1.103 (82,2)        1.342 (43,8) 

A.darlingi 391 (25.9) 1.116 (74,1)        1.507 (49.3) 

A.nuneztovari 8 (5.0) 151 (95,0)        159 (5,2) 

A.braziliensis 0 (0.0) 53 (100,0)        53 (1,7) 

Total 638 (20.8) 2.423 (79,2)        3.061 (100,0) 

    
TOTAL GERAL 1.054 (21,5)      3.852 (78,5)         4.906 (100,0) 

(  ) = % 
    

 

Observa-se na tabela 15, que, embora haja diferença no total de mosquitos 

capturados, os percentuais observados no intra – 21,5% e no peridomicílio – 78,5%, 

para o total geral é um valor muito próximo dos percentuais observados à montante 

e à jusante. 

Os dados da Tabela 16 referem-se aos resultados obtidos das coletas 

concomitantes no intra e no peridomicílio, considerando as capturas de quatro horas 

realizadas à montante e à jusante. Nesta tabela, os dados são apresentados mês a 

mês e constata-se que para esta modalidade de coleta, verifica-se que A. darlingi no 

peridomicílio é significativamente maior do que no intradomicílio, assim como para A. 

albitarsis, A. nuneztovari e A. braziliensis. Para estas duas últimas espécies, a 

ocorrência no intradomicílio foi reduzida ou ausente. Observa-se também pela tabela 

16, que o comportamento de A. darlingi, no período de ocorrência do mosquito na 

área - maio a dezembro, a espécie mostra uma relativa estabilidade do percentual 

no intradomicílio, variando de 19 a 26%. Para A. albitarsis, no entanto, o espectro de 

variação desse percentual é muito maior, variando de 29 a 16% 
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Conforme estabelecido na metodologia deste trabalho, para os fatores 

localidade (montante e jusante), ambiente e domicílio (intra e peridomicílio) e horário 

(considerando quatro horas de coleta), foi utilizado como tratamento estatístico a 

ANOVA fatorial, considerando p<0,05. 

Não houve relação significativa entre os fatores testados (p>0,05), exceto 

para A. darlingi, onde houve efeito (p<0,05) entre as localidades e os domicílios, 

conforme estabelecido na Figura 14. As localidades à jusante apresentaram maior 

freqüência de alados para ambos os domicílios, sendo que o peridomicílio 

apresentou a maior freqüência de alados nas duas localidades. Para as demais 

espécies (Figuras 15, 16 e 17), não houve interação entre os fatores, sendo que o 

único fator que apresentou diferenças significativas foi o de domicílio. 
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Tabela 16. Espécies de Anopheles mais freqüentes no ambiente intra e peridomiciliar em comunidades da UHE de Curuá-una, 

município de Santarém (PA), em 2009. 
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Figura 14. Anopheles darlingi: interação entre localidade x domicílio, observada na UHE de Curuá-
una, município de Santarém (PA). 

 
 

 
Figura 15. Anopheles albitarsis: interação entre domicílios observada em comunidades da UHE de 
Curuá-una, município de Santarém (PA). 
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Figura 16. Anopheles nuneztovari: interação entre domicílios observada em comunidades da UHE de 
Curuá-una, município de Santarém (PA). 

 
 

 
Figura 17. Anopheles braziliensis: interação entre domicílios observada em comunidades na área de 
influência da UHE de Curuá-una, município de Santarém (PA). 
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5.5. Atividade horária 

 

Nas Figuras 18 a 21 são apresentados dados relativos à frequência horária de 

atividade das quatro espécies de anofelinos mais freqüentes na área - A. albitarsis, 

A. darlingi, A. nuneztovari e A. braziliensis, considerando os quatro horários de 

coleta. Na Figura 18, constam os dados relativos a A. darlingi, e observa-se que à 

jusante o horário entre  19:00 e 20:00 horas foi o de atividade deste anofelino, que 

apresentou também um outro pico entre 21:00 e 22:00 horas. À montante, o período 

das 19:00-20:00 horas foi o de maior freqüência para esta espécie, embora a sua 

freqüência não tenha mostrado diferenças significativas entre os demais horários. 

Anopheles albitarsis (Figura 19), mostrou praticamente o mesmo padrão, 

sendo que à montante o maior pico ocorreu entre 19:00 e 20:00 horas e à jusante 

entre 20:00 e 21:00 horas. Em relação à A. nuneztovari (Figura 20), os mesmos 

horários foram observados para as duas localidades – 19:00-20:00 (montante) e 

20:00-21:00 horas (jusante). Para A. braziliensis (Figura 21), constatou-se que o pico 

de maior atividade concentrou-se entre 20:00-21:00 horas em ambas as áreas. 

Os dados das Tabelas 17 e 18 referem-se às coletas de 12 horas de 

observação (18:00 às 06:00 horas) efetuadas na comunidade de São Francisco da 

Água Azul (Tabela 17) e no Assentamento Bueru (Tabela 18). Em ambas as 

localidades, observa-se que a frequência de A. darlingi foi elevada. Na comunidade 

de São Francisco, foram capturados 69 exemplares de A. darlingi e dois exemplares 

de A. albitarsis. Na segunda, foram registradas, além de A. darlingi (183 

exemplares), as espécies A. nuneztovari - nove exemplares, A. albitarsis – sete e A. 

mattogrossenssis – um exemplar.  . 

Os dados das Tabelas 17 e 18 originaram as Figuras 22 e 23, relativas à 

atividade de A. darlingi em que se utilizou o Índice de Densidade Vetorial (IDV) no 

eixo das ordenadas. Observa-se que à montante (Figura 22), a atividade de A. 

darlingi nos primeiros horários é intensa, tanto no intra como no peridomicílio, 

estendendo-se até aproximadamente 22:00-23:00 horas. Em seguida, a atividade 

permanece reduzida até aproximadamente 03:00 horas, quando se observa um 

pequeno pico ao amanhecer, entre 03:00 e 04:00 horas da manhã. Os dados 

referentes à jusante (Figura 23) mostram que tanto no intra como no peridomicílio a 

freqüência horária de A. darlingi resultou em valores muito próximos e mostraram um 
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pico de atividade a partir das 02:00-03:00 horas da manhã, mantendo a atividade 

elevada até 05:00-06:00 horas da manhã. 

 

 
Figura 18. Frequência horária de Anopheles darlingi, no período de quatro horas, observado em 
comunidades da Hidrelétrica de Curuá-una. 

 

 

 
Figura 19. Frequência horária de Anopheles albitarsis, no período de quatro horas, observado em 
comunidades da Hidrelétrica de Curuá-una. 
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Figura 20. Frequência horária de Anopheles nuneztovari no período de quatro horas, observado em 
comunidades da Hidrelétrica de Curuá-una. 

 

 

 
Figura 21. Frequência horária de Anopheles braziliensis no período de quatro horas, observado em 
comunidades da Hidrelétrica de Curuá-una. 
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Tabela 17. Coletas de Anopheles de 12 horas realizadas na comunidade de São Francisco da Água Azul, à montante da UHE de 
Curuá-una. 
 
 

 
 

 

Tabela 18. Coletas de Anopheles de 12 horas realizadas no Assentamento Bueru, à jusante da UHE de Curuá-una. 
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Figura 22. Frequência horária de Anopheles darlingi no período de doze horas à montante da UHE 
de Curuá-una. 

 

 

 
Figura 23. Frequência horária de A. darlingi no período de doze horas à jusante da UHE de Curuá-
una. 
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5.6 Antropofilia e zoofilia 

 

A Tabela 19 mostra os resultados obtidos nas coletas para a análise referente 

à antropofilia e zoofilia, realizadas no Assentamento Bueru, situado à jusante da 

UHE de Curuá-una. Esta localidade foi escolhida pelo fato de possuir um ponto de 

coleta em cujo peridomicílio seus proprietários promovem a criação de pequeno 

rebanho bovino e caprino. As coletas foram desenvolvidas concomitantemente junto 

ao homem e ao rebanho de animais. 

 

Tabela 19. Índice de antropofilia (IA) e de zoofilia (IZ) das espécies de Anopheles 

coletadas no peridomicílio, em uma comunidade no entorno da UHE de Curuá-una.  

 
Espécie 

  Horário 

Total 

Índice 

   18-19 19-20 20-21 21-22 IA 

Homem 

(coletor) 

A. albitarsis   0 4 1 6 11 0,155 

A. darlingi   2 11 8 45 66 0,845 

 
Total   2 15 9 51 77   

 

 

            IZ 

Animais 

A. albitarsis   0 3 0 0 3 0,028 

A. darlingi   0 1 3 21 25 0,234 

A. nuneztovari   0 2 24 39 65 0,607 

A. triannulatus   0 0 8 4 12 0,112 

A. oswaldoi   0 0 0 2 2 0,019 

 Total   0 6 35 66 107   

 

A Figura 24 representa graficamente os resultados mencionados e constata-

se que A. darlingi possui uma acentuada antropofilia no local pesquisado. Dos 77 

espécimes capturados no homem, A. darlingi representou 84,5% (n=66) dos 

espécimes e A. albitarsis apenas 15,5% (n=11). No rebanho de animais, de 107 

exemplares capturados, apenas 25 foram de A. darlingi, representando 23,4% da 

amostra. Anopheles nuneztovari destacou-se pela afinidade em relação aos animais, 

correspondendo a 60,7% (n=65) da amostra. As demais espécies - embora 

presentes, foram pouco freqüentes no que e refere ao repasto sanguíneo em 

animais: 12 A. triannulatus (11,2%), 3 A. albitarsis (2,8%) e 2 A. oswaldoi (1,9%). 
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Figura 24. Representação gráfica dos índices de antropofilia e zoofilia das espécies de Anopheles, 
em uma comunidade no entorno da UHE de Curuá-una. 

 

 

 

5.7. Relação entre parâmetros ambientais e informações 

entomoepidemiológicas 

 

 Os dados das Figuras 25 e 26 referem-se às informações mês a mês sobre a 

precipitação pluviométrica e o número de casos de malária nos anos de 2008 e 2009 

no município de Santarém, respectivamente. Em ambos os gráficos é possível 

observar uma relação inversamente proporcional entre estes dois elementos. 
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Figura 25. Precipitação pluviométrica x casos de malária no município de Santarém em 2008. 

 

 
Figura 26. Precipitação pluviométrica x casos de malária no município de Santarém em 2009. 

 

 

As informações da Tabela 20 referem-se às informações mês a mês sobre a 

cota média do rio Curuá-una; ao número de casos de malária do município de 

Santarém, aos dados meteorológicos sobre temperatura, precipitação pluviométrica 

e umidade relativa do ar. 
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Tabela 20. Dados relativos às cotas médias do rio Curuá-una, casos de malária e 

medições meteorológicas na UHE de Curuá-una, de julho de 2008 a dezembro de 

2009. 

Mês/Ano 
Cota-rio (m) 

 
Casos de malária 

 
Dados meteorológicos 

 
Montante Jusante 

 
Santarém 

 
T (°C) P(mm) U.R.(%) 

 
jul/08 68,03 47,31 

 
118 

  
25,5 36 78,5 

 
ago/08 68,06 46,64 

 
148 

  
26,9 10,2 75,7 

 
set/08 68,08 46,41 

 
186 

  
25,6 13,1 75,2 

 
out/08 68,03 46,36 

 
301 

  
27,3 56,8 77,7 

 
jan/09 67,4 47,01 

 
159 

  
25,4 102,5 82,6 

 
fev/09 67,4 47,67 

 
107 

  
27,3 252,8 80,3 

 
mar/09 67,4 49,92 

 
60 

  
25,4 283 89,8 

 
mai/09 67,5 51,7 

 
42 

  
25,2 280,9 91,9 

 
jul/09 67,9 48,06 

 
49 

  
27,1 72,1 76,1 

 
set/09 68,1 46,56 

 
59 

  
27 19,5 77,1 

 
dez/09 67,5 46,35 

 
116 

  
27,4 99 79 

 
 

 

 As Figuras 27 e 28 denotam a variação da cota do rio à montante e à jusante 

da hidrelétrica de Curuá-una nos anos de 2008 e 2009. Pode-se observar que há 

uma estabilidade acentuada da cota média do rio à montante da barragem e os 

valores à jusante são mais variáveis. 

 

 
Figura 27. Cota média do rio Curuá-una em 2008. 

 

Jusante 
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Figura 28. Cota média do rio Curuá-una em 2009. 

 

As Figuras 29 e 30 contituem as informações mês a mês sobre os casos de 

malária notificados em algumas comunidades trabalhadas e sua relação com a 

ocorrência de A. darlingi. Quanto à atividade mensal de A. darlingi, calculou-se a 

Média de Williams para expressar a atividade mensal. 

 

 
Figura 29. Média de Williams para A. darlingi x frequência de casos de malária em pontos à montante 
da UHE de Curuá-una em 2009. 
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Figura 30. Médias de Williams para A. darlingi x frequência de casos de malária em pontos à jusante 
da UHE de Curuá-una em 2009. 
 

 

Em ambas as figuras é possível notar que a ocorrência de A. darlingi 

antecede ao crescimento dos casos de malária. Embora a Média de Williams à 

montante tenha sido inferior à Media calculada para a jusante, esta situação pode 

ser constata em ambas as áreas.  

Na Figura 29 é possível notar que o mês de setembro foi o período do ano em 

que se obteve a maior média em pontos coletados à montante. Os casos de malária 

nestas áreas evoluíram de forma discreta, acentuando-se em dezembro, período de 

baixa densidade de anofelinos. Na figura 30, que trata os pontos coletados à 

jusante, as médias de Williams foram maiores entre maio e julho, sendo que o 

aumento de casos se dá a partir de agosto. 

 

5.8 Índices ecológicos 

 

Para estimar a diversidade das espécies de anofelinos coletados no entorno 

da UHE de Curuá-una, utilizou-se do Índice (IDv) segundo Margalef. Esse índice, 

quando estimado para a população de Anopheles, atingiu o nível de 0,65 à 
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montante; à jusante atingiu 0,96. Nota-se que esse índice é menor na área que sofre 

diretamente a influência do lago do reservatório de Curuá-una.  

Para se comparar as duas áreas estudadas, também se utilizou o Índice de 

Shannon. Para as localidades à montante, o valor médio do índice de diversidade de 

Shannon foi 0,8753. À jusante, o valor médio foi de 0,9247. Esses valores médios 

quando aplicados ao teste T mostraram que as duas áreas são diferentes, 

comparando-se a diversidade de espécies entre elas (p<0,05). 

 

5.9 Infecção natural 

 

 Exemplares de mosquitos coletados em comunidades em que se notificaram 

casos autóctones de malária foram analisados por PCR para detectar a presença de 

Plasmodium spp. Nesse caso utilizou-se a cabeça e o tórax dos indivíduos, sendo 

analisados em pools de dez anofelinos (sempre que a amostra possibilitasse), 

agrupados por local, espécie e horário de coleta. Foram utilizados iniciadores que 

amplificam o gen ssurRNA, uma abundante sequência no DNA genômico do 

Plasmodium. 

A maioria dos exemplares estava acondicionada em pool e desta forma foi 

calculada a Taxa Mínima de Infecção dos anofelinos (TMI). Os anofelinos coletados 

e analisados para a taxa de infecção natural totalizaram 1.997 exemplares, 

distribuídos em 317 pools. Destes, nove foram encontrados positivos para a infecção 

de Plasmodium sp., considerando que pelo menos um indíviduo de cada amostra 

estivesse infectado.  

Das amostras positivas ao teste, sete pools pertenciam a A. darlingi, um pool 

para A. albitarsis e um para A. nuneztovari (Tabela 21). Considerando o total de 

pools analisados, os resultados evidenciam uma Taxa Mínima de Infecção de 3,5% 

(7:199) para A. darlingi e 3,4 (1:64) tanto para A. albitarsis. Anopheles nuneztovari. 

correspondeu a 1,5% (1:29). A positividade dos testes foi realizada para Plasmodium 

vivax, e negativa para Plasmodium falciparum, conforme figura 31. 
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Tabela 21. Resultado do PCR para os pools de anofelinos. 

Espécie 

Pools 

processados por 

espécie 

Total de 

mosquitos 

Pools 

positivos 
TMI (%) 

Anopheles darlingi 199 1.522 7 3,5 

Anopheles albitarsis 64 284 1 3,4 

Anopheles nuneztovari 29 108 1 1,5 

Anopheles braziliensis 13 59 - - 

Anopheles triannulatus 5 17 - - 

Anopheles oswaldoi 2 2 - - 

Anopheles deaneorum  4 4 - - 

Anopheles 

mattogrossenssis 1 1 - - 

Total 317 1997 9   

 

Conforme observado na Tabela 22, os meses de maio, julho e dezembro 

apresentaram pools de anofelinos positivos para Plasmodium vivax, sendo que o 

mês de julho foi o que apresentou maior número de amostras positivas (quatro). 

 

Tabela 22. Número de amostras positivas para P. vivax segundo à variação sazonal. 

Mês A. darlingi A. albitarsis A. nuneztovari Total 

Maio 2 0 0 2 

Julho 4 0 0 4 

Dezembro 1 1 1 3 

Total 7 1 1 9 

 

O gel de agarose mostra resultados da segunda reação de nested-PCR de 

nove pools (sete de A. darlingi, um de A. albitarsis e um de A. nuneztovari) usando 

iniciadores específicos para P. vivax (rVIV1 e rVIV2) e P. falciparum (rFAL1 e 

rFAL2). 

 
Figura 31. Nested-PCR utilizando iniciadores de Plasmodium vivax. 

120 pb 
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Na Figura 31 consta o gel de agarose referente às amostras testadas 

utilizando iniciadores de P. vivax. As amostras B33, D16, D53, D55, D64, D72, K1, 

K2 e K3 foram positivas; v ( - ) e v ( + ) representam os controles negativo (H2O) e 

positivo, respectivamente. 

 
Figura 32. Nested-PCR utilizando iniciadores de Plasmodium falciparum. 

 

A Figura 32 refere-se ao gel de agarose de amostras testadas utilizando 

iniciadores de P. falciparum. As amostras foram negativas e f ( - ) e f ( + ) 

representam os controles negativo e positivo das amostras.  
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VI. DISCUSSAO 

 

Historicamente, as hidrelétricas têm ocupado um papel importante no 

contexto das fontes de energia no Brasil, contribuindo com a maior parte da energia 

elétrica gerada no país. 

Ao longo dos anos, as opiniões sobre o atendimento das necessidades 

energéticas do Brasil têm sofrido diversas mudanças. Na década de 70, quando 

ainda inexistia uma consciência ecológica, as diretrizes que motivavam o 

planejamento energético tinham por objetivo o atendimento da demanda sem 

qualquer preocupação quanto à conservação de energia ou aos possíveis impactos 

ao meio ambiente. Na década seguinte, nos anos 80, com a sensibilização da 

opinião pública sobre os perigos inerentes ao uso da energia nuclear, o governo 

promoveu a idéia de utilização dos recursos hidrelétricos da Amazônia. 

Entretanto, a implantação de uma barragem e a formação de reservatório 

para fins de produção de energia hidrelétrica causa mudanças no meio ambiente 

local. Uma região que apresentava uma determinada dinâmica em suas relações 

ecológicas, ao ter um rio transformado em um lago artificial, sofre uma série de 

alterações. Isto inclui desde a formação de novos ecossistemas às mudanças nas 

condições sociais, econômicas e culturais das populações localizadas na área do 

reservatório.  

Há poucas décadas, a idéia de primeiro construir uma hidrelétrica e depois 

tentar minimizar as agressões ao meio ambiente era uma prática vigente. No caso 

particular da UHE de Curuá-una, a primeira a ser instalada na Amazônia brasileira e 

inaugurada em 1977. Os trabalhos sobre os efeitos do impacto provocado pelo 

represamento do rio Curuá-una, foram iniciados em julho do mesmo ano com a visita 

de quatro pesquisadores à área do reservatório, cuja prioridade foi elaborar um 

plano de trabalho para que pudessem ser iniciadas as atividades de campo.  

Em relação à programação, inicialmente proposta, somente quatro 

subprojetos foram instalados: química da água; zooplâncton; macrófitas aquáticas e 

ictiofauna, os quais foram conduzidos de novembro de 1977 até novembro de 1978.  

Posteriormente, foi realizada uma reformulação do Projeto Curuá-una I, com 

novas abordagens onde se destacaram: o estudo da qualidade da água, produção 

primária de fitoplâncton, decomposição e queda das árvores mortas, microbiologia e 

introdução de mamíferos aquáticos no lago do reservatório. No entanto, não houve 
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um projeto que contemplasse uma avaliação da proliferação de anofelinos e de 

outros culicídeos após o reservatório ter atingido sua cota máxima, bem como o 

estabelecimento de parâmetros que determinassem mudanças na diversidade e 

densidade populacional destes mosquitos. 

Os registros para culicídeos em Curuá-una são reportados por Junk (1982), 

por meio do levantamento das espécies de macrófitas aquáticas em Curuá-una. No 

referido estudo foi constatado um acentuado desenvolvimento de Eichornia 

crassipes, Scirpus cubensis, Pistia stratiotes e, em quantidade inferior, Paspalum 

repens. Também enfatiza que na ocasião praticamente não havia pesca dentro da 

represa. Segundo o autor, “os moradores queixaram-se do aumento de carapanãs, 

porém não existem informações sobre o aumento da malária”. 

As macrófitas nesta situação encontravam-se presentes em decorrência da 

abundante matéria orgânica que há no lago. Segundo Fearnside (2004), o nível de 

concentração de nutrientes nesta represa seria suficiente para sustentar a 

reprodução de macrófitas que emitirão metano por longo período.  

Desta forma, a conexão entre a população local e a malária humana na região 

de entorno da UHE Curuá-una atravessa a linha do tempo estabelecida por 

condições sócio-econômicas e ambientais.   

A formação de lagos artificiais permanentes pode ser considerada um 

aumento de nichos ecológicos para a flora e fauna aquática, conforme atestado por 

Junk & Nunes de Melo (1980). Em Curuá-una, isto pôde ser constatado neste 

trabalho através da coleta de larvas de anofelinos em macrófitas aquáticas, à 

montante da barragem, sobretudo em Polygonum portoriense, Pistia stratiotes e 

Salvinia auriculata. As espécies encontradas foram A. triannulatus, A. albitarsis e A. 

darlingi, em associação com as espécies de macrófitas citadas. Na represa também 

foi possível observar a abundância de insetos aquáticos (Ephemeroptera, Diptera, 

Hemiptera e Coleoptera) que têm no lago o substrato para seu desenvolvimento.  

Segundo Forattini (1962), a relação de Pistia sp. e Eichhornia sp. com larvas 

de A. darlingi favorece a reprodução dessa espécie e justifica que a malária seja 

uma das primeiras endemias a surgir em áreas alteradas, quando associada a 

outros parâmetros, como a distribuição do vetor e a susceptibilidade das populações 

imigrantes, conforme estabelecido por Osório-Quintero et al. (1996). 
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  Em Tucuruí, Tadei et al. (1983) observaram larvas de A. nuneztovari, A. 

triannulatus, A. rangeli, A. evansae, A. albitarsis, A. oswaldoi e A. mattogrossenssis 

entre as raízes de Salvinia auriculata, Eichhornia crassipes, Pistia stratiotes e 

Riccrocarpus natans, o que aumenta o número de espécies associadas a estes 

vegetais. Após o aumento na densidade de anofelinos, foi constatado nesta 

hidrelétrica o aumento do gênero Mansonia, culminando com a saída da população 

das áreas diretamente afetadas por estes mosquitos. Acredita-se que a ocorrência 

de deslocamenos de macrófitas em blocos tenha exercido um papel importante na 

disseminação das espécies de Anopheles e de outros culicídeos, para diferentes 

pontos do reservatório. 

Na Hidrelétrica de Balbina as macrófitas apareceram logo após o início do 

enchimento do reservatório. Posteriormente, aumentaram de forma exponencial, 

predominando Lymnea sp., Salvinia sp. e Eichhornia sp., seguida de uma rápida 

diminuição. Nesta região, além de Curuá-una, Tucuruí e Balbina, na hidrelétrica de 

Samuel também ocorreu o crescimento exponencial destes vegetais. 

A diversidade e a densidade de anofelinos em áreas alteradas pela 

construção de hidrelétricas e rodovias foram estudadas em diferentes localidades da 

Amazônia brasileira. Na Amazônia, as áreas onde estão situados empreendimentos 

hidrelétricos tornam-se vulneráveis à transmissão de malária em função da 

ocorrência de A. darlingi (Tadei & Dutary-Thacher, 2000; Tadei et al., 2007a). 

Neste estudo, a análise do material coletado ao longo da área estudada 

possibilitou o registro da ocorrência de 13 espécies de Anopheles, pertencentes a 

três subgêneros: Nyssorhynchus, Anopheles e Sthetomya, sendo a maioria incluída 

no primeiro. Como neste trabalho foi dada ênfase à distribuição de espécies de 

importância médica, as capturas de alados foram efetuadas por coletores que 

utilizavam a atração humana com proteção. Assim, todas as capturas de mosquitos 

foram realizadas por técnicos do 9º CRS que exercem essa atividade em sua rotina 

de trabalho. No entanto, uma diversidade maior de espécies provavelmente seria 

encontrada na região, se nas capturas fossem utilizados outros métodos de coleta. 

De acordo com Tadei & Dutary-Thatcher (2000), no Brasil são conhecidas 54 

espécies de Anopheles e destas, 33 ocorrem na Amazônia brasileira. Em relação à 

distribuição e ao grau de incidência das espécies, no período de estudo, A. albitarsis 

e A. darlingi foram espécies predominantes tanto à montante quanto à jusante da 

hidrelétrica. O número de espécies à montante foi menor do que à jusante, apesar 
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da existência do lago artificial na referida área. Isso pode ser em parte justificado 

pelo número de coletas efetuadas à montante da barragem ter sido menor, pois a 

dificuldade de acesso aos pontos nesta área foi constante ao longo do período 

trabalhado.  

No intuito de contribuir para o conhecimento dos criadouros de anofelinos na 

UHE de Curuá-una, coletas de imaturos foram efetuadas na área. No entanto, como 

o número de exemplares encontrados foi relativamente baixo (181), não se calculou 

o Índice de Larva por Homem/Hora (ILHH), conforme estabelecido nesta 

metodologia. Embora a associação entre formas imaturas (larvas de 3º e 4º 

estádios) e macrófitas aquáticas seja conhecida em represamentos, na UHE de 

Curuá-una predominou a coleta de larvas em criadouros situados na borda das 

matas próximas ao rio, tanto à montante quanto à jusante, onde o número de larvas 

coletadas foi inferior. Os criadouros com interferência da cota do rio e da 

interferência do reservatório foram os igarapés que tiveram seus níveis alterados 

pela invasão das águas, como os Igarapés Corta-corda e Poraquê e as reentrâncias 

formadas nas margens das comunidades, originando pequenas lagoas cuja 

comunicação com o rio oscilou conforme o período do ano. Isto também já havia 

sido descrito por Tadei et al.(1983) em Tucuruí. 

Quanto aos criadouros das formas imaturas, em Curuá-una, A. triannulatus e 

A. albitarsis foram as espécies mais freqüentes e esta última também apresentou 

maior variedade de criadouros, tanto à montante quanto à jusante. Anopheles 

darlingi correspondeu a 5,5% do total de 181 larvas coletadas. Para a UHE de 

Tucuruí, o inquérito na forma larvária, A. nuneztovari foi o anofelino mais freqüente e 

A. darlingi representou 6% da amostragem. Na hidrelétrica de Balbina, Tadei et al. 

(1993) afirmaram que apenas os criadouros situados em áreas alteradas pela 

exploração do meio ambiente pelo homem apresentaram uma maior diversidade de 

espécie de Anopheles (quatro a seis espécies). Nos criadouros situados em áreas 

não alteradas foram capturadas no máximo duas espécies. Os resultados obtidos 

em Curuá-una, assemelham-se em parte a estes estudos, em que o número de 

espécies de formas imaturas em áreas alteradas foi superior (oito) aos criadouros 

situados em áreas onde a ação antrópica é reduzida ou ausente.   

São Francisco da Água Azul e Corta-corda (montante), Assentamento Bueru 

e São Pedro do Curuá-una (jusante) apresentaram as coleções líquidas com o maior 

número de formas imaturas de anofelinos. Em São Francisco, além de pequenos 
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igarapés, existe uma micro-central hidrelétrica que originou um pequeno lago 

artificial em que ainda é possível visualizar a vegetação iniciando processo de 

decomposição, pois o início das obras se concretizou em dezembro de 2005. Em 

Corta-corda, os criadouros concentram-se às margens do lago do reservatório, onde 

as raízes das macrófitas fornecem os nutrientes necessários para o crescimento das 

formas imaturas. Por sua vez, em Bueru e São Pedro os criadouros resultam de 

pequenas lagoas formadas pelo avanço do rio Curuá-una junto à vegetação 

marginal. Dessa forma, a variação da cota do rio à jusante interfere na formação dos 

criadouros nestas áreas.  

Estas diferentes conformações de coleções líquidas refletem a variedade de 

criadouros existentes para as diferentes espécies de anofelinos, conforme 

enfatizado por Forattini (1962) e Consoli & Lourenço-de-Oliveira (1994). Segundo 

estes autores, A. darlingi tem preferência por criadouros de águas limpas e 

ensolaradas ou parcialmente sombreadas. Anopheles triannulatus, a espécie mais 

freqüente nas pesquisas larvárias, foi essencialmente encontrada às margens do rio 

Curuá-una expostas ao sol, em associação com vegetação flutuante e A. albitarsis, a 

segunda espécie mais freqüente, foi a que apresentou maior diversidade de 

criadouros, incluindo coleções de água transitórias ou permanentes. Estes dados 

corroboram com o que já havia sido exposto por Consoli & Lourenço-de-Oliveira 

(1994) para estas espécies, sendo conhecida a relação entre A. triannulatus e a 

vegetação flutuante já discutida anteriormente, bem como ao ecletismo de A. 

albitarsis no que se refere às coleções líquidas, temporárias ou não. Quanto à 

sazonalidade, as formas imaturas foram mais freqüentes entre os meses de julho e 

setembro à montante, enquanto dezembro foi o mês de menor abundância destes 

estágios. Com a existência de criadouros permanentes sendo utilizados durante todo 

o ano, isto provavelmente implica no estabelecimento destes anofelinos durante as 

estações mais secas. 

Em relação à captura de formas aladas, os resultados mostraram algumas 

diferenças quanto à frequência das espécies de Anopheles para diferentes 

localidades estudadas na Amazônia. Anopheles albitarsis foi a espécies mais 

freqüente (59,21%) e A. darlingi representou 33,66% das amostras coletadas em 

quatro horas, sendo ambas registradas em pontos onde ocorreram casos autóctones 

de malária, sendo também freqüentes A. nuneztovari e A. braziliensis. Estas 

espécies ocorreram em pontos à montante e à jusante da hidrelétrica. Anopheles 
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triannulatus, A. oswaldoi, A. peryassui, A. mattogrossenssis, A. deaneorum e A. 

minor também ocorreram no período de coleta e para exemplares adultos 

totalizaram dez espécies. Osório-Quintero et al. (1996) registrou para Balbina 14 

espécies de anofelinos em estudo desenvolvido durante o enchimento do 

reservatório e cinco anos após a formação do lago. Ao longo do estudo, verificaram 

que A. darlingi possuía densidade baixa no início das obras, reaparecendo durante o 

enchimento. Cinco anos depois, a espécie ocorreu em densidades baixas. Tadei et 

al. (1993) e Tadei & Dutary-Thatcher (2000) afirmam que na represa de Samuel no 

Estado de Rondônia, A. darlingi representou 98% dos 4.568 anofelinos adultos 

coletados na área residencial e 91% de 1.546 ao longo da BR-174. Na Hidrelétrica 

de Cachoeira Porteira no Estado do Pará, A. darlingi foi de 98% dos 8.626 

anofelinos adultos capturados. Em Tucuruí, Tadei et al. (1983) também realizaram 

trabalhos nas fases de pré e pós-enchimento e encontraram 12 espécies de 

anofelinos para a área, sendo que A. darlingi ocorreu em locais onde se notificou 

casos autóctones de malária.  

Zimmerman et al. (1999) realizaram um levantamento entomológico nos 

seringais e comunidades localizadas no vale dos rios Acre e Purus e capturaram 

1.285 anofelinos pertencentes a 11 espécies. O número reduzido de anofelinos 

coletados e a ausência de A. darlingi nos seringais sugerem que a região não é de 

alta endemicidade para malária. Isto foi observado em algumas localidades em 

Curuá-una, em que a baixa densidade de anofelinos, sobretudo de A. darlingi 

correspondeu a áreas livres de transmissão da doença. Em contrapartida, as 

localidades com a presença desta espécie correspondem ao surgimento de casos 

de malária na região. A exemplo do que foi observado em Curuá-una, Silva-

Vasconcelos et al. (2002) em estudo conduzido em Boa Vista (Roraima) registraram 

A. albitarsis sensu lato (82,8%) e A. darlingi (10,3%) como sendo as espécies mais 

freqüentes nas coletas. 

A abundância sazonal de anofelinos à montante foi maior em julho de 2009, 

correspondendo a 41,73% do total de anofelinos coletados em 2009. Anopheles 

darlingi, entretanto, foi mais abundante em setembro e embora o mês de dezembro 

também seja significativo, isto possivelmente se justifica pelo fato de que neste mês 

houve um incremento no número de pontos coletados. À jusante, o mês com a maior 

frequência de anofelinos é setembro. Anopheles darlingi foi mais abundante nos 

meses de maio, julho e setembro. Estes resultados à jusante assemelham-se aos 
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estudos efetuados por Galardo et al. (2009), que estudando a sazonalidade de 

anofelinos ao longo do rio Matapí, no Estado do Amapá observaram uma freqüência 

maior nos meses relacionados à transição da estação chuvosa para a estação seca 

(junho a agosto). 

Dados relacionados à freqüência dos anofelinos no ambiente intra e 

peridomiciliar (endofilia e exofilia) consistem em parâmetros relevantes. Para A. 

darlingi, houve um predomínio de exofilia nas áreas coletadas, independentemente 

do período considerado. A análise dos dados denota uma diferença significativa 

entre o intra e o peridomicílio, quando se considera as comunidades situadas à 

montante e à jusante da barragem. De maneira geral, embora a maior ocorrência de 

anofelinos tenha sido para A. albitarsis, A. darlingi esteve presente em todas as 

áreas coletadas e no ano de 2009 foi a espécie mais freqüente em ambiente 

peridomiciliar à jusante da hidrelétrica, em comunidades onde foram notificados 

casos de malária. Em menor percentual, também houve o registro de ambas as 

espécies no intradomicílio, sobretudo nos períodos de maior densidade populacional 

de anofelinos. Contudo, as estruturas de algumas habitações com paredes 

incompletas permitiam a presença destes anofelinos no interior de tais habitações. 

Anopheles nuneztovari, A. braziliensis e A. triannulatus também foram espécies 

encontradas predominantemente em ambiente peridomiciliar. 

  Comparando-se estes resultados de Curuá-una com os dados obtidos em 

represamentos, verifica-se que há um predomínio de exofilia. Observações 

realizadas por Tadei et al. (1993) em áreas residenciais das hidrelétricas de Samuel, 

Balbina e nas áreas de construção das hidrelétricas de Cachoeira Porteira e Ji-

Paraná ilustram A. darlingi essencialmente exófilo, em decorrência da telagem 

completas nas residências. Andrade et al. (2006) estudando a diversidade de 

Anopheles antes da formação do lago da Usina Hidrelétrica Luís Eduardo 

Magalhães, no Estado do Tocantins, constataram a predominância de A. darlingi 

tanto no intra quanto no peridomicílio, sendo este último o ambiente com o maior 

número de exemplares coletados (795). 

A atividade de endofilia e exofilia para A. darlingi apresenta algumas 

diferenças para as localidades da Amazônia. Dependem, entre outros parâmetros, 

do tipo de habitação e do comportamento social e cultural das populações humanas. 

Os estudos entomológicos de Dixon et al. (1979) e Roberts et al. (1981) realizados 

na BR-230 (Transamazônica) no trecho Marabá-Altamira não registraram a presença 
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deste anofelino nas capturas, fato que levaram a admitir a possibilidade de um 

comportamento exófilo e consequentemente a transmissão de malária seria 

extradomiciliar. Posteriormente, Tadei et al. (1983) verificaram em Tucuruí que, a 

espécie foi constatada em altas densidades populacionais e, em relação a sua 

atividade hematofágica, foi encontrado em condições intra (Km 65/BR-422) peri 

(Taurizinho, Transamazônica) e extradomiciliares (Nova Marabá, rio Cajazeiras, 

Transamazônica, rio Pucuruí e Km 48/BR-422).  

Tadei et al. (1988) avaliaram dados sobre o grau de incidência e distribuição 

das espécies de Anopheles em Ariquemes (Rondônia) e verificaram que a 

diversidade foi maior na periferia da cidade e A. darlingi foi registrado em 

praticamente todas as localidades de coleta. Deane et al. (1989) realizaram estudos 

entomológicos em áreas endêmicas de malária no Estado de Rondônia e verificaram 

que das 20 espécies encontradas na área, A. darlingi foi a predominante e a única 

cuja presença coincidiu com a malária. Mostrou acentuada exofilia, mas também foi 

encontrado no interior dos domicílios onde foi quase a única espécie encontrada. Da 

mesma forma, Oliveira-Pereira & Rebêlo (2000) destacaram no Estado do 

Maranhão, A. darlingi tanto no intra quanto no peridomicílio e significativamente mais 

freqüente do que as outras nove espécies encontradas no estudo. 

Considerando os horários de maior atividade, os dados deste trabalho 

evidenciaram que a atividade mostrou-se variável segundo a espécie e o mês de 

coleta. De maneira geral, para A. darlingi, a atividade é mais intensa no segundo 

horário (19-20) e quarto horário (21-22), tanto à montante quanto à jusante, quando 

se considera os dados relativos a todo o período de estudo. A ocorrência é baixa no 

primeiro e terceiro horários, porém, quando se leva em consideração o progresso 

mês a mês de outras espécies de anofelinos, observa-se que no transcorrer dos 

horários há modificação. Estas modificações estão possivelmente relacionadas às 

alterações nas densidades populacionais dos mosquitos, no decorrer dos 

meses/estações. Estes resultados estão de acordo com as observações de Tadei & 

Dutary-Thacher (2000), que citaram diversos fatores influenciando a atividade 

horária, entre eles a presença em área urbana ou rural; a densidade das populações 

de anofelinos em relação a outras espécies de culicídeos; a estação do ano (seca 

chuvosa ou de transição); a distância entre a floresta e as habitações e a presença 

de outros hospedeiros para as fêmeas realizarem o repasto sanguíneo.      
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As observações sobre a atividade hematofágica em 12 horas neste estudo 

mostraram que A. darlingi apresenta atividade durante toda a noite, sendo que à 

montante possui um pico acentuado nas primeiras horas da noite em condições 

peridomiciliares (18-21). À jusante, além das primeiras horas da noite (18-19 e 21-

22), A. darlingi apresenta um pico de atividade ao amanhecer, sobretudo no último 

horário (05-06). Em ambas as áreas, a espécie manteve atividade contínua. Esta 

característica da espécie de estabelecer um padrão bimodal com um pico de 

atividade no início da noite e outro menos acentuado, ao amanhecer, foi observada 

em diferentes localidades da Amazônia, conforme atestado por Charlwood & Hayes 

(1978) para populações de Aripuanã (Mato Grosso); Uauri (Roraima) e BR-174 e 

Tadei et al.(1983; 1988) para populações da BR-174, UHE de Tucuruí e Ariquemes. 

No entanto, este padrão bimodal não foi observado nos estudos de Santos et al. 

(2005) em Anajás (Pará) em que o pico de atividade de A. darlingi concentrou-se 

entre 21 e 24 horas.  

Um aspecto que deve ser levado em consideração nesta discussão está 

relacionado à plasticidade intrapopulacional nos padrões de atividade hematofágica 

de A. darlingi. Estudos conduzidos por Voorham (2002) em uma localidade do 

Estado do Amapá mostraram que, A. darlingi apresentou considerável variação na 

atividade hematofágica, em contraste com A. marajoara, que sempre mostrou um 

ciclo crepuscular bem definido. Segundo o mesmo autor, poucos estudos têm sido 

realizados sobre a atividade hematofágica de A. marajoara, provavelmente em 

decorrência de dificuldades na identificação das espécies do Complexo albitarsis.  

Espécies que exercem a hematofagia por toda a noite, ou as que apresentam 

picos nos horários em que os moradores de áreas malarígenas tenham maior 

atividade no peridomicílio, seriam importantes na transmissão da malária humana, 

conforme estabelecido por Da Rocha et al. (2008). Esse parece ser o caso 

observado em algumas localidades de Curuá-una, nos pontos onde os habitantes 

exercem atividades às margens dos rios e igarapés, utilizados para banhos e pescas 

concomitantes à atividade horária dos anofelinos. Estas informações são de grande 

relevância e já haviam sido observadas por Voorham (2002). Ele afirma que, o 

conhecimento dos padrões de atividade hematofágica também são essenciais para 

estudos entomológicos específicos. 

Em relação às medidas de antropofilia e zoofilia, neste trabalho foi verificado 

que,  A. darlingi apresentou elevado índice de antropofilia (0,845) em relação a A. 
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albitarsis (0,155). Comparando-se estes resultados com os observados nos 

rebanhos de animais, verifica-se que os índices mais elevados estão para A. 

nuneztovari (0,607), sucedidos por A. darlingi (0,234). Estes resultados corroboram 

exatamente com os estudos desenvolvidos por Tadei et al. (1986) para populações 

da zona rural de Ariquemes, além de Rocha (2002) analisando mosquitos em Coari, 

onde A. darlingi mostrou acentuado nível de antropofilia. Conforme descrito por 

Forattini (2002), algumas populações culicídeas sugam grande número de animais, 

enquanto outras têm essa capacidade restrita a poucas ou a uma única espécie de 

hospedeiro. Portanto, os hábitos destes mosquitos estariam associados à fonte 

alimentar, passando a freqüentar o ambiente onde esta vive. Deane (1947; 1986), 

Arruda et al., (1986), Lourenço-de-Oliveira et al. (1989), Tadei et al. (1993), Tadei et 

al. (1998) são alguns dos autores que enfatizam A. darlingi como o principal vetor da 

malária na Amazônia com base na acentuada antropofilia dessa espécie. 

No surgimento e/ou aumento do número de casos de malária em 

determinados pontos da região, o Serviço de Saúde local intensificava as medidas 

de controle incluindo a busca ativa de casos, o tratamento dos indivíduos e o 

controle químico vetorial através da utilização de inseticidas de efeito residual (Alfa-

cipermetrina) e espacial (Cipermetrina). Um fato observado em uma destas áreas 

(Assentamento Bueru) foi a atividade de anofelinos comumente encontrados em 

ambiente peridomiciliar para currais no extradomicílio, onde os rebanhos confinados 

não foram alvo de controle químico. 

Nas figuras 26 e 27 foi possível observar a relação inversa entre a 

pluviometria e a ocorrência de casos de malária. Isto provavelmente decorre do fato 

de que com a incidência das chuvas, eleva-se o número de criadouros de anofelinos 

e conseqüentemente a sua densidade populacional. Os casos de malária surgirão 

posteriormente a estas ocorrências, desde que a localidade apresente os fatores 

determinantes para o surgimento de casos da doença.  Isto também pode ser 

verificado pelas figuras 30 e 31, referentes à Média de Williams para A. darlingi e a 

ocorrência de casos de malária em localidades trabalhadas. 

A transmissão de malária em comunidades no entorno da UHE de Curuá-una 

está relacionada primariamente com A. darlingi, pois é a espécie encontrada em 

maior abundância nos pontos onde se notifica casos da doença.  Isto se assemelha 

ao que já havia sido descrito por Deane (1988), que além de ser encontrado nas 

áreas onde há malária, apresenta grande susceptibilidade aos plasmódios humanos 
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circulantes na região, possuir endofilia e antropofilia e ter intensa atividade dentro e 

fora do domicílio. 

As análises com base na técnica de PCR que objetivaram avaliar o grau de 

infecção natural confirmam estes resultados, pois dos nove pools de anofelinos 

detectados com Plasmodium sp, sete foram de A. darlingi, um de A. albitarsis s.l. e 

um de A. nuneztovari. Todos os pools positivos pertenciam a pontos situados à 

jusante da hidrelétrica e a infecção natural foi 100% constatada para P. vivax. Os 

resultados obtidos mostram que as localidades onde as amostras foram positivas 

são comprovadamente pelo Núcleo de Endemias da Secretaria de Saúde do Estado 

do Pará como áreas de transmissão de malária.  

Em Curuá-una, a taxa de infecção para A. darlingi, os dados mostraram a 

relação 7:199 (3,5%). A taxa mínima de infecção detectada para P. vivax está em 

parte de acordo com o descrito na literatura, onde reporta baixos valores de 

infecção. Tadei & Dutary-Thatcher (2000) relataram a taxa de 1:77 (1,30%) para o 

Estado do Amazonas. Esta mesma taxa foi encontrada para A. darlingi em Novo 

Airão (Tadei et al.,1999). Para Ariquemes, Tadei et al. (1988) relatam a taxa de 1% 

corroborando com os dados de Lourenço-de-Oliveira et al. (1989). Entretanto, dados 

publicados por Couto et al. (2001) mostram valores mais elevados (14,5%) para 

populações de A. darlingi em área de garimpo e Silva-Vasconcelos (2002) 

detectaram taxa de 8,5% para esta espécie. 

Para outras espécies, as pesquisas desenvolvidas denotam taxas de infecção 

variáveis conforme estabelecido por Arruda et al. (1986), Oliveira-Ferreira et al. 

(1990), Tadei & Dutary-Thatcher (2000), Póvoa et al. (2001) e Silva-Vasconcelos 

(2002). Para Anopheles nuneztovari, houve a relação 1:317 (1,5%) em Curuá-una; 

1:58 (1,72%) para o Estado do Amazonas (Tadei & Dutary-Thatcher, 2000); 1,4% 

para Serra do Navio, Amapá (Póvoa et al., 2001) e 2,6% para Boa Vista, Roraima 

(Silva-Vasconcelos et al., 2002). De um modo geral, com o emprego das diferentes 

técnicas convencionais e atuais, a taxa de infecção parece ser baixa nas populações 

de vetores. 

Estes dados corroboram com os relatos de Rosa-Freitas et al. (1998), que 

reiteram A. darlingi como a espécie mais antropofílica e endófila da Amazônia, bem 

como a sua distribuição e densidade claramente relacionadas com a transmissão da 

malária. Além disso, é sabidamente uma espécie bastante suscetível à infecção 

pelos plasmódios. Diferente de outras espécies encontradas naturalmente 
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infectadas, os estudos isoenzimáticos, comportamentais e de DNA mitocondrial 

realizados no Brasil (Rosa-Freitas et al., 1992, Freitas-Sibajev et al., 1995) ou em 

outros países latino americanos (Manguin et al., 1998) mostraram que A. darlingi é 

uma espécie monotípica. 

O complexo albitarsis do subgênero Nyssorhynchus é conhecido por formar 

um grupo de espécies crípticas. Encontra-se amplamente distribuído pela América 

do Sul (Forattini 2002) e de acordo com Motoki et al. (2009), atualmente, A. albitarsis 

s.l. é um complexo formado por seis espécies:  A. albitarsis Lynch-Arribálzaga, 

Anopheles deaneorum Rosa-Freitas, Anopheles marajoara Galvão and Damasceno, 

A. albitarsis B (Wilkerson et al. 1995a), A. albitarsis E (Lehr et al. 2005) and A. 

albitarsis F (Brochero et al. 2007). Deste grupo, três espécies possuem provável 

importância como vetores da malária humana na Amazônia: A. deaneorum, em 

Rondônia (Klein et al., 1991); A. marajoara, no Amapá (Conn et al., 2002) e A. 

albitarsis E em Roraima (Póvoa et al., 2006a), sendo esta última identificada e 

descrita por Wilkerson e Sallum (2009) como Anopheles jannconni.  

Dos trabalhos desenvolvidos com as espécies deste complexo, Klein et al. 

(1991) identificaram A. deaneorum  altamente suscetível à infecção por P. vivax, 

com acentuada antropofilia da espécie em Rondônia. Na década seguinte, Conn et 

al. (2002) reconheceram A. marajoara como o principal vetor da malária humana em 

áreas estudadas  no Estado do Amapá. Além da elevada densidade populacional 

quando comparada a A. darlingi, detectou-se pela técnica de ELISA, uma alta 

proporção de indivíduos infectados com P. vivax e P. falciparum. Esta situação foi 

observada e atribuída às áreas em que se configuram alterações no uso da terra, 

mudanças em seus sítios de alimentação em decorrência das migrações humanas, 

bem como no comportamento antropofílico da espécie. Anteriormente, estudos 

conduzidos por Póvoa et al. (2001) no Amapá mostraram que além de uma 

densidade populacional elevada, A. albitarsis s.l. apresentou positividade aos testes 

de ELISA para as espécies de Plasmodium testadas (P. vivax, variantes 

VK210/VK247; P. falciparum e P. malariae), bem como aos exames de dissecção de 

glândulas salivares. Em Roraima, Póvoa et al. (2006a) confirma A. albitarsis E como 

vetor da malária em áreas do cerrado às proximidades de Boa Vista. No referido 

estudo, caracterizou-se esta espécie como transmissora em decorrência da alta 

proporção de indivíduos infectados com P. vivax. 
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Anopheles darlingi e A. nuneztovari foram também encontrados naturalmente 

infectados na Colômbia (Gutiérrez et al. 2009). Galardo et al. (2007) também 

incriminaram A. darlingi, A. albitarsis s.l e A. nuneztovari como importante vetores da 

malária no Estado do Amapá. Entretanto, somente algumas espécies do complexo 

A. albitarsis são incriminadas a partir de sua capacidade vetorial detectada através 

de testes de ELISA e PCR, informação corroborada por Da Rocha et al. (2008).  

A importância de A. darlingi, A. albitarsis e A. nuneztovari como espécies de 

interesse na transmissão de malária em determinadas áreas da Amazônia já havia 

sido mencionada por Arruda et al. (1986), Tadei & Dutary-Tatcher (2000) e Póvoa et 

al. (2001). Os autores também chamam a atenção para abundância de A. 

nuneztovari coletados e discutem a possibilidade desta espécie desempenhar um 

papel importante na transmissão de malária local. Da mesma forma, Galardo et al. 

(2007), pesquisando em comunidades ao longo do rio Matapi, no Amapá, 

encontraram A. nuneztovari naturalmente infectados por P. vivax – variantes VK210 

e VK247, além de P. malariae. Em decorrência destes dados, aliada à elevada 

densidade populacional, a espécie foi considerada como vetor de importância na 

área de estudo, juntamente com A. darlingi e A. marajoara. 

Anopheles nuneztovari s.l. é considerado vetor primário da doença na 

Venezuela e Colômbia (Gabaldón, 1975) e, no Brasil, foi encontrado naturalmente 

infectado por Plasmodium spp. Espécimes coletados no Pará foram encontrados 

infectados pelos arbovírus Tucuruí, Caraipé e Arumateua, conforme atestado por 

Travassos-da-Rosa et al. (1992). Entretanto, as espécies do complexo não estão 

relacionadas à transmissão de malária na Amazônia brasileira e os exemplares 

naturalmente infectados foram detectados em áreas de ocorrência de A. darlingi 

(Arruda et al. 1986; Rosa-Freitas et al. 1998). Recentemente, Calado et al. (2008) 

retiraram A. goeldii da sinonímia com A. nuneztovari, considerando análises 

filogenéticas e comparações morfológicas. Em face da existência de espécies 

crípticas naturalmente infectadas em Curuá-una, novos estudos são ainda 

necessários para se caracterizar outras espécies de vetores realmente envolvidas 

na transmissão de malária e as que possuem maior competência vetorial. Para isso, 

a determinação de parâmetros entomológicos é importante na identificação destes 

anofelinos. 

Embora a presença do vetor ou vetores susceptíveis seja condição 

fundamental para a manutenção da malária numa região, elementos como a 
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interrupção do tratamento, o diagnóstico e tratamento tardio da doença, sobretudo 

onde existem portadores assintomáticos onde a cobertura dos programas de 

controle é deficitária também contribuem para a manutenção desta endemia na 

Amazônia. Estes fatores também foram citados por Da Rocha et al. (2008), que 

também destaca a falta de conhecimento da população sobre a doença e suas 

medidas de prevenção envolvendo migrantes não-imunes e as precárias condições 

sanitárias em áreas endêmicas. 

Em regiões onde existem sucessivas ou freqüentes exposições à transmissão 

e tratamentos da doença, ocorre gradualmente um acúmulo de indivíduos com uma 

resposta imune protetora, o que é frequentemente observado na África em áreas de 

grande endemicidade para malária. Isto reflete na resistência do hospedeiro 

vertebrado ao parasito e culmina com o surgimento de portadores assintomáticos, 

mas com parasitas circulantes (Greenwood, 1987; Doumbo, 2005). A malária 

assintomática também tem sido observada no Brasil (Camargo et al., 1999) e os 

gametócitos de tais portadores podem infectar anofelinos, conforme demonstrado 

por Alves et al. (2002) em repasto de A. darlingi criados em laboratório. 

O conhecimento do comportamento das espécies de anofelinos torna-se 

parâmetro fundamental para orientar as medidas de controle vetorial a serem 

implementadas. Para um efetivo programa de controle de malária e o 

estabelecimento de estratégias que direcionem as ações, é necessário que se 

conheça o(s) vetor(es) primário(s), secundários ou eventuais, em áreas de 

transmissão. 
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VII. CONCLUSÃO 

 

O estudo dos parâmetros entomológicos de anofelinos em áreas de 

transmissão da malária tem sido o foco de vários grupos de pesquisa e do atual 

projeto, visando conhecer o comportamento das espécies envolvidas na 

transmissão. Isto se torna relevante nas decisões sobre as medidas de controle da 

doença. A análise dos dados obtidos permitiu as seguintes conclusões: 

 Anopheles darlingi, principal vetor da malária humana, foi registrado em todos 

os pontos do estudo, sobretudo na forma alada; possui comportamento 

exófilo, contudo também foi coletado em condições de endofilia; 

 Atualmente, a baixa quantidade de macrófitas no reservatório provavelmente 

evita aumentos explosivos da proliferação de anofelinos em localidades 

situadas às margens do lago de Curuá-una; 

 Os dados de ocorrência e distribuição das espécies em área de abrangência 

da Hidrelétrica de Curuá-una indicaram que A. darlingi, A. albitarsis s. l e A. 

nuneztovari s. l. constituem espécies que necessitam ser controladas na área, 

com programas de controle vetorial, levando-se em conta que a primeira é o 

vetor principal e as demais pela possibilidade de se tornarem vetores 

secundários; 

 Anopheles albitarsis s.l. foi a espécie mais abundante na área estudada e tem 

explorado os habitats disponíveis em associação à atividade humana de 

ocupação da área; 

 A. darlingi foi a espécie que apresentou o maior número de amostras 

naturalmente infectadas para P. vivax; portanto deve ser considerado como 

vetor primário nessas localidades, ainda que em baixas densidades; 

 Anopheles nuneztovari s.l. e A. albitarsis s.l., foram encontradas naturalmente 

infectadas com P. vivax, em análises moleculares por meio de PCR, porém 

sua capacidade vetorial na área permanece a ser determinada; 

 Conhecer os fatores entomológicos é de fundamental importância para a 

efetividade dos programas de controle da malária, em áreas específicas. 
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APÊNDICE B 

Relação das localidades para os pontos de coleta georreferenciados 

 

Adultos 

Pontos W S 

01.Igarapé das Pedras 054º09’154” 02º34’344” 

02.Igarapé das Pedras 054º09’136” 02º34’355” 

03.São Fco. da Água Azul 054º20’188” 02º79’503” 

04.São Fco. da Água Azul 054º20’128” 02º79’558” 

05.Assentamento Bueru 054º22’67” 02º74’500” 

06.Assentamento Bueru 054º22’802” 02º74’610” 

07.São Pedro 054º25’943” 02º76’234” 

08.São Pedro 054º32’726” 02º67’723” 

09.Corta-corda 054º29’462” 02º83’222” 

10.Corta-corda 054º29’262” 02º82’938” 

11.Vila residencial 054º17’896” 02º48’817” 

12.Vila residencial 054º17’936” 02º48’695” 

13.Guaraná 054º23’363” 02º45’828” 

14.Guaraná 054º22’935” 02º45’269” 

15.Igarapé do Anta 054º28’528” 03º14’220” 

16.Igarapé do Anta 054’29’087” 03º15’819” 

17.Esse 054º28’555” 03º16’314” 

18.Esse 054º28’547” 03º16’315” 

19.Cachoeira do Aru 054º26’707” 03º08’317”                         

20.Cachoeira do Aru 054º26’552” 03º08’017” 

21.Poraquê 054º29’670” 02º59’518” 
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22.Poraquê 054º29’762” 02º59’544 

Formas imaturas 

Pontos S W 

01.Igarapé das Pedras 054º09’136” 02º34’357” 

02.Igarapé das Pedras 054º09’282” 02º34’314” 

03.Igarapé das Pedras 054º09’194” 02º34’347” 

04.Igarapé das Pedras 054º09’165” 02º34’351” 

05.Igarapé das Pedras 054º09’209” 02º34’377” 

06.Igarapé das Pedras 054º09’252” 02º34’269” 

07.Igarapé das Pedras 054º09’269” 02º34’292” 

08.Igarapé das Pedras 054º09’263” 02º34’297” 

09.Igarapé das Pedras 054º09’278” 02º34’314” 

10.Igarapé das Pedras 054º09’161” 02º34’378” 

11.Igarapé das Pedras 054º14’511” 02º56’032” 

12.Igarapé das Pedras 054º15’186” 02º57’217” 

13.São Fco. da Água Azul 054º20’432” 02º78’791” 

14.São Fco. da Água Azul 054º15’592” 02º46’045” 

15.São Fco. da Água Azul 054º15’179” 02º46’785” 

16.São Fco. da Água Azul 054º15’206” 02º46’789”  

17.São Fco. da Água Azul 054º15’359” 02º46’464” 

18.São Fco. da Água Azul 054º15’593” 02º46’044” 

19.São Fco da Água Azul 054º15’531” 02º46’057” 

20.São Pedro 054º29’068” 02º68’307” 

21.São Pedro 054º30’499” 02º68’307” 

22.São Pedro 054º25’336” 02º77’891” 
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23.São Pedro 

24. São Pedro 

054º76’709” 

054º76’943” 

02º25’855” 

02º76’712” 

25.São Pedro 054º25’945” 02º76’712” 

26.Assentamento Bueru 054º22’867” 02º74’607” 

27.Assentamento Bueru 054º22’806” 02º74’960” 

28.Assentamento Bueru 054º22’826” 02º75’026” 

29.Assentamento Bueru 054º13’690” 02º45’044” 

30.Assentamento Bueru 054º13’720” 02º45’047” 

31.Assentamento Bueru 054º13’714” 02º45’046” 

32.Assentamento Bueru 054º13’731” 02º45’061” 

33.Assentamento Bueru 054º13’556” 02º44’711” 

34.Assentamento Bueru 054º13’552” 02º44’716” 

35.Assentamento Bueru 054º13’567” 02º44’673” 

36.Corta-corda 054º29’297” 02º82’927” 

37.Corta-corda 054º29’327” 02º83’137” 

38.Corta-corda 054º17’858” 02º48’694” 

39.Corta-corda 054º17’972” 02º48’942” 

40.Corta-corda 054º17’987” 02º48’951” 

41.Corta-corda 054º17’942” 02º48’965” 

42.Corta-corda 054º17’947” 02º48’984” 

43.Corta-corda 054º17’605” 02º49’779” 

44.Corta-corda 054º17’604” 02º49’772” 

45.Corta-corda 054º17’614” 02º49’809” 

46.Corta-corda 054º17’606” 02º49’750” 

47.Corta-corda 054º17’604” 02º49’744” 
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48.Vila Residencial 054º17’980” 02º48’955” 

49.Vila Residencial 054º17’936” 02º48’695” 

50.Vila Residencial 054º12’579” 02º47’077” 

51.Vila Residencial 054º12’575” 02º47’059” 

52.Vila Residencial 054º12’582” 02º47’064” 

53.Guaraná 054º22’942” 02º45’272” 

54.Guaraná 054º17’927” 02º48’695” 

55.Igarapé do Anta 054º28’537” 03º14’196” 

56.Igarapé do Anta 054º28’518” 03º14’167” 

57.Igarapé do Anta 054º28’505” 03º14’’54” 

58.Igarapé do Anta 054º29’054” 03º15’788” 

59.Igarapé do Anta 054º29’076” 03º15’722” 

60.Igarapé do Anta 054º29’096” 03º15’708” 

61.Esse 054º28’486” 03º16’244” 

62.Esse 054º28’488” 03º16’251” 

63.Esse 054º28’490” 03º16’244” 

64.Esse 054º28’493” 03º16’240” 

65.Esse 054º28’565” 03º16’105” 

66.Esse 054º28’473” 03º16’406 

67.Esse 054º28’477” 03º16’404 

68.Esse 054º28’479” 03º16’401” 

79.Cachoeira do Aru 054º26’549” 03º08’041” 

70.Cachoeira do Aru 054º26’569” 03º08’013” 

71.Cachoeira do Aru 054º26’710” 03º08’312” 

72.Cachoeira do Aru 054º26’706” 03º08’307” 
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73.Cachoeira do Aru 054º26’704” 03º08’311” 

74.Cachoeira do Aru 054º26’698” 03º08’317” 

75.Cachoeira do Aru 054º26’731” 03º08’286” 

76.Poraquê 054º29’362” 02º59’692” 

77.Poraquê 054º29’611” 02º59’520” 

78.Poraquê 054º29’381” 02º59’676 

79.Poraquê 054º29’388” 02º59’670” 

80.Poraquê 054º29’477” 02º59’620” 

81.Poraquê 054º29’677” 02º59’502” 

82.Poraquê 054º29’772” 02º59’542” 
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APÊNDICE C 

Ficha de cadastro de criadouros 
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APÊNDICE D 

Ficha de captura de Anopheles – formas imaturas 
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APÊNDICE E 

Ficha de captura de Anopheles – alados 

 

 


