
 

 

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA – INPA  

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS – UEA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CLIMA E AMBIENTE - CLIAMB 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DO PADRÃO DE INCIDÊNCIA DA MALÁRIA 

E SUA RELAÇÃO COM FATORES CLIMÁTICOS E 

HIDROLÓGICOS EM ESCALA SUB-REGIONAL E LOCAL 

NA BACIA DO RIO NEGRO 
 

 

 

PAULO EDUARDO GUZZO COUTINHO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manaus, Amazonas 

Outubro, 2015 



 

PAULO EDUARDO GUZZO COUTINHO 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DO PADRÃO DE INCIDÊNCIA DA MALÁRIA E 

SUA RELAÇÃO COM FATORES CLIMÁTICOS E 

HIDROLÓGICOS EM ESCALA SUB-REGIONAL E LOCAL 

NA BACIA DO RIO NEGRO 

  
 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Luiz Antonio Candido 

Coorientador: Prof. Dr. Wanderli Pedro Tadei 

 

 

 

 

Tese apresentada ao Instituto Nacional 

de Pesquisas da Amazônia e à Universidade 

Estadual do Amazonas como parte dos 

requisitos para obtenção do título de Doutor 

em Clima e Ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manaus, Amazonas 

Outubro, 2015  



iii 

 

RELAÇÃO DA BANCA JULGADORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manaus, 01 de outubro de 2015. 

  



iv 

 

FICHA CATALOGRÁFICA 

 

 

 
 

 

 

 

Sinopse: 

 

Estudou-se a variabilidade da sazonalidade dos casos de malária autóctone entre 

localidades e entre regiões às margens dos rios Negro e Amazonas, compreendendo os 

municípios amazonenses São Gabriel da Cachoeira, Barcelos e Manaus (mais especificamente 

a região do entorno do lago do Puraquequara). A análise das sazonalidades foi baseada nas 

relações entre a incidência da malária, com as características da paisagem e parâmetros 

climáticos/hidrológicos. 
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RESUMO 

 

A malária humana é uma doença infecciosa causada por protozoários do gênero Plasmodium, 

transmitidos ao homem pela picada de fêmeas de mosquitos do gênero Anopheles. A dinâmica entre as 

fases aquática e terrestre do ciclo de vida dos anofelinos envolve variáveis ambientais que atuam sobre 

suas populações e assim sobre a transmissão da malária. Dessa forma, a composição das paisagens e 

fatores ambientais atuam indiretamente sobre a transmissão. Neste trabalho foram utilizados dados de 

casos de malária autóctone obtidos do banco de dados SIVEP-Malária a uma base mensal e a partir de 

localidades. Grupos próximos de localidades compreenderam uma região e assim foram selecionadas 

três regiões ao longo do rio Negro, no estado do Amazonas. No alto rio Negro uma região foi 

selecionada na cidade de São Gabriel da Cachoeira (SGC), no médio rio Negro uma região na cidade 

de Barcelos (BARC) e no baixo rio Negro, uma região na cidade de Manaus. Esta última no lago do 

Puraquequara (PRQQ), um lago sob efeito de barramento de Rio. As variáveis independentes (VI) 

foram cota, temperatura do ar e precipitação em valores mensais no período de 2003 a 2013. Foram 

usadas as escalas sub-regional (as 3 regiões) e local (11 localidades ao redor do PRQQ e uma ao redor 

do lago do Aleixo). Na escala sub-regional foram analisadas as sazonalidades da malária e das VIs por 

meio da aplicação de médias, decomposição de séries temporais, correlações cruzadas e modelos de 

regressão múltipla. No alto rio Negro, região SGC, não apresentou resultados estatísticos, mas as 

médias mensais surgerem que precipitação e temperatura do ar afetam positivamente a incidência da 

malária. O primeiro associado à disponibilidade de hábitats reprodutivos, devido à abundância natural 

de fontes de água e igarapés reforçada pelo forte aumento de atividades de piscicultura e o segundo 

associado ao desenvolvimento de vetores e patógenos. No alto e médio rio Negro, respectively regiões 

BARC e PRQQ, todas as variáveis foram correlacionadas com a incidência da malária, estando o nível 

do rio correlacionado positivamente e a temperatura correlacionada negativamente em ambas as 

regiões, enquanto a precipitação foi correlacionada negativamente em BARC e positivamente no 

PRQQ. Enquanto o nível do rio favorece a formação de sítios reprodutivos, a precipitação pode 

favorecer ou danificá-los. A correlação negativa da temperatura foi associada à incidência pós-pico 

anual, quando alcança médias mensais acima de 28.5 oC e sugere um efeito combinado de variáveis 

sobre a incidência, pois temperaturas mais altas ocorrem ao mesmo tempo em que valores de 

precipitação e nível do rio são os mais baixos. Diferenças de sinal e defasagem das correlações 

indicam que características locais das paisagens afetaram a forma como variáveis climáticas 

influenciaram nos cilcos de vida do vetor e do patógeno e, assim, na incidência da malária. Na escala 

local foram analisadas médias e utilizados modelos mistos. Em três pontos foram feitas medidas de 

temperatura do ar e observações da subida e descida das águas do Lago e em um quarto ponto foram 

feitas medidas da cota do Lago. Onze localidades sofreram efeito significativo da cota e a segunda VI 

mais significativa foi a precipitação, que afetou seis localidades; quatro delas em ambientes de 

igarapés. Para a variável precipitação, não houve resultado significativo quando analisado o Lago, 

mas sim quando analisada cada localidade. A coincidência entre localidades sob efeito de precipitação 

e as localidades formadas por igarapés sugere que a precipitação tenha efeito em escala ainda mais 

localizada, pois a chuva tem impacto maior e mais rápido quanto mais próximo estiver da cabeceira. A 

análise das médias sugere que as 12 localidades têm 3 formas de sazonalidade e que o tipo de 

sazonalidade é efeito da distância que a localidade está do Rio. Conclui-se que fatores hidrológicos e 

climáticos atuam de forma diferenciada entre regiões como resposta a características específicas da 

paisagem e que mudanças de escalas espaciais analisadas no mesmo local e tempo, refletem diferentes 

efeitos ambientais sobre os casos de malária.  
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ABSTRACT 

 

Human malaria is an infectious disease caused by protozoa of the genus Plasmodium, which is 

transmitted by the bite of Anopheles mosquito females. The dynamic between the aquatic and 

terrestrial phases of the life cycle of Anopheles involves environmental variables that act on their 

populations, and so, on malaria transmission. Thus, the composition of the landscapes and 

environmental factors act indirectly on the transmission. In this dissertation we used data of 

autochthonous malaria cases obtained from SIVEP-malaria database in a monthly basis and from 

localities. Near localities groups comprised a region and three regions were selected along the Black 

River in the state of Amazonas. The three regions selected: one in the upper Negro River, at São 

Gabriel da Cachoeira town (SGC); one in the middle Negro River, at the town of Barcelos (BARC); 

and one in the lower Negro River, at Manaus. The later located at the Puraquequara Lake (PRQQ), a 

Ria formation lake. The independent variables (VI) were river level, air temperature and precipitation 

on a monthly bases from 2003 to 2013. We used the sub-regional (the 3 regions) and local scales (11 

locations around the PRQQ and one around the Aleixo Lake, at the Puraquequara vicinity). At the sub-

regional scale were analyzed seasonality of malaria and VIs through the application of mean, time 

series decomposition, cross-correlations and multiple regression models. At the upper Negro River, 

SGC region shows no statistics results but monthly means suggest that precipitation and air 

temperature positively affect malaria incidence. The first associated with breeding habitats 

disponibility due to abundant natural water springs and streams reinforced by strong increase on fish-

farming activities and the second associated with vector and patogen development. At the middle and 

lower Negro River, respectively BARC and PRQQ regions, all variables were correlated with malaria 

incidence being river level positively correlated and temperature negatively correlated in both regions, 

in turn, precipitation was correlated negatively at BARC and positively at PRQQ. While river level 

favor breeding site formation, precipitation can favor or damage them. Temperature negative 

correlation was associated with post incidence annual peak when it reaches mean values above 28.5 oC 

and suggests a combined effect of variables over incidence, because temperatures are higher at the 

same time precipitation and river level are lower. Differences on correlation signal and lags indicated 

that local landscapes characteristics affected the way climatic variables influenced in vector and 

pathogen life-cycle, and so, on malaria incidence. At the local scale were analyzed mean and mixed 

models. On 3 points air temperature measurements were collected and the rise and fall of the waters of 

Lake were observed.  On a fourth point, Lake level measurements were collected. Significant effect of 

the river level was observed in all 11 locations and the second major variable was precipitation that 

affects 6 localities, 4 of them on stream environments. Precipitation shows no statistic results when 

analyzed on a lake level but was significant on a locality level analysis. The coincidence between 

localities on the precipitation effect and on stream conformation suggests that precipitation takes effect 

in a even more localized scale because the rain has greater and faster impacts how closer it happens 

from the heads. Means analysis suggests that 12 locations have 3 forms of seasonality and that they are 

the effect of the distance from the locations to the River. In conclusion, hydrological and climatic 

factors act differently among regions in response to specific landscape characteristics and changes on 

spatial scales analyzed in the same place and time, reflect different environmental effects of malaria 

cases. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A malária é uma doença infecciosa transmitida por vetor que ocorre principalmente 

nos trópicos e subtrópicos ao redor do mundo. Considerado um importante problema de saúde 

pública, esforços mundiais focados no aprimoramento contínuo do monitoramento e do 

controle têm levado à redução da incidência em praticamente todos os países afetados (WHO, 

2014). Enquanto no ano de 2000 foi estimado que 420 milhões de casos levaram à morte 

cerca de um milhão de pessoas, em 2013 estes números caíram para em torno de 198 milhões 

de casos e 584 mil mortes (WHO, 2014). Embora entre 80 e 90% dos números ocorram no 

continente africano, regiões endêmicas mantêm a transmissão em todos os continentes, como 

é o caso da “Região das Américas”; denominação dada pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) à área que compreende a América do Sul, a América Central e o México. Entre 

diversos ambientes endêmicos, a Região das Américas tem maior parte da incidência da 

malária na Bacia Amazônica, o que pode ser verificado nos relatórios anuais da OMS sobre a 

doença. Além do fato do Brasil, da Venezuela e da Colômbia terem somado em 2013 

respectivamente 42, 18 e 12% dos casos americanos (WHO, 2014), a malária brasileira é 

eminentemente amazônica (99.8% dos casos - Oliveira-Ferreira et al., 2010) e contou neste 

mesmo ano com 100% dos aproximadamente 169 mil casos autóctones registrados pelo 

Governo (SVS, 2015). Na Figura 1 é apresentado o mapa da malária por área de risco 

utilizando os municípios amazônicos no ano de 2003 (Brasil, 2005); áreas estas definidas pelo 

número de indivíduos infectados por 1000 habitantes e classificadas em baixo risco (até 9,9 

indivíduos infectados); médio risco (entre 10 e 49,9 indivíduos infectados); e alto risco (acima 

de 49,9 indivíduos infectados). Na revisão que fizeram sobre a malária no Brasil, Oliveira-

Ferreira et al. (2010) afirmam que na região amazônica “o número de fatores combinados 

favorece a transmissão e prejudica o uso de procedimentos controle padrão” e que grandes 

distâncias, a ausência e as dificuldades do Estado, a diversidade de ambientes e as frentes de 

colonização e mineração de ouro estão entre as principais causas de aumento de casos, 

resultando numa distribuição que além de flutuar entre os nove Estados (Rondônia, Acre, 

Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, Maranhão, Tocantins e Mato Grosso), é bastante irregular, 

pois 57 (7,1%) dos 807 municípios da região contaram com 80% do total de casos e três 

destes municípios contaram com 18% dos casos. No relatório anual de 2014, a OMS (WHO, 
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2014) apresenta o mapa de áreas de risco ao longo do território brasileiro, utilizando como 

indicador o maior número de classes de indivíduos infectados por 1000 habitantes (Figura 2), 

confirmando as acentuadas diferenças entre municípios. 

 

 
Figura 1.  Mapa das áreas de risco com base nos municípios amazônicos no ano de 2003. Fonte Brasil (2005). 

 

 
Figura 2.  Mapa das áreas de risco com base nos municípios brasileiros no ano de 2013. Fonte WHO (2014). 
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A malária é uma doença que envolve três formas de vida, onde os agentes etiológicos 

são protozoários, os vetores são mosquitos (Diptera, Culicidae) e os hospedeiros são diversas 

formas de vertebrados. A malária humana compreende em seu ciclo cerca de 70 espécies de 

mosquitos vetores do gênero Anopheles e quatro espécies de agentes patógenos do gênero 

Plasmodium (Tabela 1). Das 70 espécies de anofelinos, 41 são consideradas espécies vetoras 

dominantes (Sinka et al., 2012). Embora não raramente estejam sendo relatados casos de 

infecção entre humanos e símios, em termos gerais pode-se considerar que o estoque na 

natureza das quatro espécies de plasmódio citadas anteriormente é relativamente pequeno 

(Consoli & Lourenço-de-Oliveira, 1994), tendo maior relevância epidemiológica em 

ambientes não amazônicos (Oliveira-Ferreira et al., 2010). 

 

Tabela 1. Agentes etiológicos da malária no homem - apesar de haver mais de 100 espécies de 

Plasmodium, quatro são as principais espécies que fazem parte do ciclo da malária no homem. 

 

Protozoário Ocorrência Tipo de febre intermitente 

P. falciparum Ocorre em todas as regiões 

tropicais 

Febre terçã maligna, acessos com intervalos de 36 a 48 hs. 

Causa a morte se não diagnosticado e tratado precocemente. 

P. vivax Tem ampla distribuição Febre terçã benigna, acessos em dias alternados, a cada 48 

hs. Raramente produz infecções fatais. 

P. malariae Encontrada em toda a região 

tropical e subtropical mas 

com distribuição pontual 

Febre quartã, acessos se repetem a cada 72 hs. 

 

 

P. ovale Continente africano e 

sudoeste asiático 

Febre terçã benigna. 

 

Em seu ciclo de vida, o mosquito Anopheles adulto se alimenta de exsudatos de 

plantas, no entanto, as fêmeas também procuram por fontes de sangue, uma vez que 

necessitam desse alimento para completar o desenvolvimento de seus ovos. Quando uma 

fêmea de anofelino pica o homem e completa a hematofagia, ela se recolhe para digerir o 

sangue e espera pela maturação dos ovos, que maduros, são ovipostos em corpos d’água. 

Após a ovoposição ela volta então a procurar por fontes de sangue e faz isto por toda a sua 

vida. Cada ciclo entre hematofagias é chamado de ciclo gonotrófico e tem fundamental 

importância para o entendimento da transmissão, pois quanto maior for a frequência de ciclos 
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na vida de uma fêmea, maior a frequência de picadas e assim maior a possibilidade que ela 

tem de contrair e transmitir a o agente patógeno, descrito mais abaixo. Neste contexto uma 

importante diferença pode ocorrer entre espécies, que é a necessidade de apenas um repasto 

sanguíneo ou de dois ou mais repastos sanguíneos para completar o desenvolvimento dos 

ovos, conhecidos, respectivamente, como concordância gonotrófica e discordância 

gonotrófica. Após a eclosão, os ovos passam por quatro instars larvais até que empupam e 

finalmente se transformam em adultos alados, que irão acasalar e fechar o ciclo (Consoli & 

Lourenço de Oliveira, 1994). Assim, o ciclo de vida do vetor está dividido em fase imatura ou 

fase aquática e fase adulta ou fase alada (Figura 3), sendo que o desenvolvimento completo 

dos mosquitos leva de dez a dezoito dias (Brasil, 2014). De acordo com Consoli & Oliveira 

(1994), as fases de desenvolvimento duram aproximadamente: dois a três dias para eclosão 

dos ovos; sete a dez dias para maturação dos quatro instars larvais; e dois a três dias para 

maturação da pupa. 

 

 
Figura 3. Ciclo de vida dos anofelinos: fases aquáticas (ovo, instars larvais e pupa) e fase alada (adultos). Fotos 

Laboratório de Malária e Dengue (INPA). 

 

Durante o repasto sanguíneo, ao picar o homem infectante, que é aquele com presença 

do gametócito do plasmódio em seu sangue, a fêmea do mosquito pode adquirí-lo e dar 

seguimento ao ciclo de vida do protozoário, iniciando o ciclo esporogônico ou período de 



5 

 

incubação extrínseca. Ao serem ingeridos, os gametócitos, células sexuadas ainda dormentes, 

ao chegarem no intestino médio do inseto, disparadas pela diminuição da temperatura, 

quebram a dormência e maturam nas formas de micro e macrogametas, respectivamente 

gametas masculino e feminino. Estes fecundam ainda no intestino médio do mosquito 

formando um zigoto (oocineto), que então ultrapassa a camada muscular do intestino médio, 

alcança sua parede externa e aí encista (oocisto). Por meio da esporogonia, os oocistos 

produzem milhares de esporozoítos, que rompem o cisto e através da hemocele migram para 

as glândulas salivares do inseto, se tornando então fêmeas infectantes, capazes de transmitir o 

plasmódio ao homem quando o pica para se alimentar de sangue (Figura 4 - ver em 

esporogonia). O período de incubação do plasmódio no mosquito varia entre oito e doze dias 

para P. falciparum e entre treze e dezesete dias para P. vivax (Brasil, 2014).  

Inoculados no homem pela corrente sanguínea ou raramente pelo sistema linfático, os 

esporozoítos entram no fígado e invadem hepatócitos, originando células uninucleares que no 

final de seu crescimento dividem seu núcleo assexuadamente por diversas vezes, o que resulta 

em células multinucleadas esquizontes. Ao se romperem, os esquizontes liberam os 

merozoítos, completando assim a esquizogonia pré-eritrocítica ou ciclo exo-eritrocítico. Os 

merozoítos caem na corrente sanguínea, iniciando o ciclo eritrocítico, quando cada um deles 

infecta uma hemácia e, por meio de esquizogonia, se tornam trofozoítos. O núcleo de cada 

trofozoíto resulta em células multinucleadas esquizontes, que ao romper liberam os 

merozoítos, que por sua vez voltam a produzir trofozoítos. Ao serem liberados no sangue, os 

trofozoítos imaturos podem passar para a fase de trofozoítos maduros e repetir o ciclo 

eritrocítico, invadindo novamente outras hemácias, ou podem evoluir para o ciclo sexuado, 

formando gametócitos masculinos e femininos e tornando o homem infectante para o 

mosquito. A ruptura periódica das hemácias causada pelo ciclo eritrocítico ocorre em ciclos 

intermitentes, variando conforme a espécie de plasmódio, que ao romper liberam toxinas 

causadoras das febres terçãs e quartãs características do quadro clínico da malária humana 

(Tabela 1; Figura 4 – ver em esquizogonia). Deste ciclo podem surgir também indivíduos 

assintomáticos (aqueles que não desenvolvem o quadro clínico), questão esta de alta 

relevância no entendimento e controle da doença, pois se tornam fontes potenciais de 

transmissão “invisível”. O período de incubação do plasmódio no homem é de 

aproximadamente doze dias para P. falciparum e de aproximadamente dezesete dias para P. 

vivax (Brasil, 2014). 
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Figura 4. Ciclo da malária. Fonte 

http://www.passeiweb.com/na_ponta_lingua/sala_de_aula/biologia/parasitoses/protozooses/protozooses_malaria. 
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Sendo o homem o único reservatório com importância epidemiológica para a malária 

humana, a manutenção do risco da transmissão fica fortemente dependente de atividades e 

deslocamentos humanos que aumentem ou diminuam a frequência de contato com o vetor e 

de mudanças de paisagem que favoreçam ou desfavoreçam o desenvolvimento do vetor e do 

protozoário. Conforme citado anteriormente, o aprimoramento do monitoramento e controle 

são contínuos, no entanto a possibilidade de eliminação da doença ainda é discutida (WHO, 

2014). Métodos como aplicação de venenos para controle de vetores nas fases imaturas e fase 

adulta e ainda remédios para cura da doença, enfrentam o problema de resistência do vetor e 

do patógeno. Outros métodos de controle envolvem: a alteração do ambiente de forma a 

interferir na reprodução dos mosquitos, como, por exemplo, a limpeza de igarapés; a vedação 

de residências com telas e eliminação de frestas; e o uso de mosquiteiros normais e 

mosquiteiros impregnados de veneno (Walker, 2002; WHO, 2011). Laboratórios têm 

experimentado o desenvolvimento de vacinas e embora ainda não haja um produto licenciado  

(WHO, 2014), uma primeira vacina para combater P. vivax poderá estar disponível em breve 

(Riccio et al., 2014) e outra para combater P. falciparum já apresenta primeiros resultados 

positivos (RTS,S, 2015). Tecnologias mais avançadas como a utilização de mosquitos 

transgênicos, a utilização de bactérias para interrupção do ciclo do plasmódio ainda no 

mosquito e a aplicação de medicamentos via nanotecnologia têm sido experimentadas 

(Pimenta et al., 2015). No entanto, muito falta a se conhecer sobre a ação de fatores 

ambientais e biológicos sobre o ciclo da malária. 

Um problema enfrentado na região amazônica é que seu principal vetor, o mosquito 

Anopheles darlingi Root, 1926 (Tadei et al., 1998; Kiszewski et al., 2004; Sinka et al., 2010; 

Hiwat & Bretas, 2011), é de difícil criação em laboratório, o que dificulta a manutenção de 

colônias e assim a compreensão de processos fisiológicos, reprodutivos e comportamentais 

diversos (Hiwat & Bretas, 2011; Pimenta et al., 2015), como por exemplo, as características 

do ciclo gonotrófico (Oliveira, 2011). Fatores como abundância, susceptibilidade à infecção e 

longevidade, podem influenciar a capacidade de um anofelino transmitir a malária (Mandal et 

al., 2011), no entanto, as características do inseto que influenciam o contato homem-mosquito 

como propensão a entrar nas casas em busca de alimento (endofilia), a preferência pelo 

hospedeiro (zoofilia, antropofilia) e o comportamento pós alimentação (se descansam no 

intradomicílio, peridomicílio ou extradomicílio) são particularmente importantes. Além de sua 

ampla distribuição, A. darlingi se mantém como vetor principal devido ao seu alto grau de 

endofilia e antropofilia (Charlwood, 1996; Tadei et al., 1998; Sinka et al., 2010; Hiwat & 

Bretas, 2011). Embora a atividade de picar das fêmeas de anofelinos possa ocorrer por todo o 
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dia, os picos estão entre períodos noturnos e crepusculares, podendo o comportamento de uma 

mesma espécie variar entre locais e períodos (Tadei & Thatcher, 2000; Sinka, 2013). 

Seguindo (Sinka, 2013), além de A. darlingi, as espécies Anopheles albimanus, 

Anopheles aquasalis e Anopheles nuneztovari e o complexo Anopheles albitarsis (por 

exemplo Anopheles marajoara) são identificadas como vetoras principais na Amazônia e 

embora comportamentos de adultos possam ser similares em muitas condições, são muitas as 

limitações e particularidades específicas e as exigências em estágios imaturos (Sinka, 2013; 

Pimenta et al., 2015). Características físico-químicas e ecológicas como condições de 

sombreamento, turbidez, pH, profundidade e velocidade da água, vegetação, ambientes 

protegidos de predadores e disponibilidade de nutrientes (qualidade alimentar), por exemplo, 

podem implicar na diversidade e densidade de anofelinos em determinado sítio de reprodução 

e, assim, definir o sucesso da procriação desses animais e consequentemente interferir na 

dinâmica de suas populações, dinâmica esta fator chave determinante do risco de contração da 

malária, uma vez que a transmissão ocorre por meio destes insetos (Tadei et al., 1998; Rubio-

Palis et al., 2005; Fillinger et al., 2009; Vittor et al., 2009; Barros et al., 2010; Hiwat & 

Bretas, 2011; Pinault & Hunter, 2011; Araújo et al., 2012; Arcos, 2012). 

Elementos climáticos e hidrológicos têm grande impacto na reprodução, 

desenvolvimento e longevidade do mosquito e no desenvolvimento do parasita no corpo do 

mosquito (Martens et al., 1995; Tadei et al., 1998; Mandal et al., 2011; Paaijmans et al., 

2010; Beck-Johnson et al., 2013), assim, variações de regimes climáticos, suas sazonalidades 

e ocorrência de eventos extremos; assim como variações de vegetação e relevo; mosaicos de 

paisagens; e condições espécie-específicas estão fortemente relacionados (Tadei et al., 1998; 

Gil et al., 2007; Moreno et al., 2007; Barros et al., 2010; Stresman, 2010; Hiwat & Bretas, 

2011; Moutinho et al., 2011; Dusfour et al., 2013; Confalonieri et al., 2014; Caminade et al., 

2014; Hahn et al., 2014). 

A dinâmica de populações de anofelinos é bastante sensível à disponibilidade de 

criadouros. Uma vez que criadouros podem ser desde o acúmulo de água numa pequena poça 

até porções de grandes rios e lagos, a precipitação e o nível dos rios são fatores diretamente 

relacionados com a população (produtividade) desses insetos. Primeiro há o efeito direto da 

intensidade e do regime das chuvas, que é favorável quando preenche espaços e assim 

potencializa a formação de criadouros. Por outro lado, a ocorrência de chuva, é desfavorável 

quando altera as condições físicas, químicas e/ou biológicas estabelecidas, adequadas à 

procriação nos criadouros. Por exemplo, enxurradas podem arrastar larvas e gotas espessas de 

chuva podem atingí-las ou arremessá-las para fora do criadouro, podendo matá-las ou ferí-las 
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(Paaijmans et al., 2007). Além disso, podem interferir em características liminológicas locais. 

O efeito indireto das chuvas, que dependendo das características locais pode favorecer o 

surgimento de criadouros, ocorre por meio das enchentes ou vazantes dos rios, dependendo do 

momento em que as condições favoreçam o aumento ou diminuição do número e qualidade de 

criadouros (Rozendaal, 1992; Gil et al., 2007; Hiwat & Bretas, 2011). 

Outro elemento climático ao qual as populações de anofelinos são sensíveis é a 

temperatura. Por serem animais ectotérmicos, os insetos têm mecanismo interno limitado que 

regula a temperatura do seu corpo e assim são dependentes das condições térmicas do meio 

que lhes permita manter a temperatura em níveis aceitáveis ao seu organismo. Um reflexo é a 

limitação da distribuição de espécies e a baixa transmissão da malária associadas a 

temperaturas baixas e a altitudes mais elevadas (Martens et al., 1995; Pascual et al., 2006; 

Cohen et al., 2008; Pinault & Hunter, 2011). No entanto, as principais associações feitas à 

temperatura se referem à disponibilidade de energia para o desenvolvimento do mosquito e 

também do protozoário. Respeitando-se os limites críticos, quanto maior a temperatura, 

menor o tempo necessário para a conclusão do ciclo gonotrófico e do desenvolvimento das 

fases imaturas, de forma que temperaturas mais altas tendem a aumentar a frequência de 

ovoposição que uma fêmea pode fazer durante sua vida e, com isso, encurtar o tempo 

necessário para que ovos se tornem mosquitos adultos (Martens et al., 1995; Forattini, 2002; 

Pascual et al., 2009). Em relação aos plasmódios, o aumento da temperatura acelera o ciclo 

esporogônico, que juntamente com a redução do tempo necessário para a maturação do 

parasita, tende a levar o anofelino mais rapidamente à fase infectante (Forattini, 2002). 

Contudo, autores afirmam que esta relação não seja tão linear. Paaijmans et al. (2009) 

sugerem que durante o ciclo esporogônico, os parasitas são tão sensíveis à temperatura que ela 

se torna o principal determinante do risco de transmissão da malária e afirmam que a 

temperatura em valores médios é uma medida insuficiente, podendo sub ou superestimar o 

tempo de duração da incubação. O desenvolvimento do ciclo esporogônico (Paaijmans et al., 

2009; Paaijmans et al., 2010; Paaijmans et al., 2011), do ciclo gonotrófico e também das 

diferentes fases do vetor (Paaijmans et al., 2010), seguem uma distribuição cumulativa, a qual 

varia com a temperatura, de forma que há a necessidade da captação da oscilação da 

temperatura durante o dia, que pode aumentar ou diminuir a duração dos ciclos citados. 

Finalmente, a relação temperatura e umidade relativa do ar tem efeito sobre a 

sobrevivência do anofelino adulto, que em condições mais secas sofre dessecação e assim 

reduz sua sobrevivência (Forattini, 2002). Sem apontar espécies, Martens et al. (1995) 

argumentam que “mosquitos preferem umidades acima de 60% e a temperatura ótima para 
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sua sobrevivência fica entre 20 e 25 °C”. Na África ocidental, Lindsay et al. (1998) foram os 

primeiros a descrever matematicamente a relação entre condições de umidade do ar e 

abundância relativa de duas espécies, verificando que A. gambiae s.s. predominava onde o ar 

era mais úmido, enquanto em áreas onde o ar era mais seco A. arabiensis era mais comum. 

Identificar que condições ecológicas levam à transmissão da malária é um passo 

importante para se predizer e controlar a transmissão (Stresman, 2010), mas como exposto 

acima, embora identificados alguns processos chave no ciclo da malária, ainda existem 

abertas muitas questões sobre a influência ambiental, do clima e da biologia dos insetos, na 

dinâmica da transmissão em diferentes níveis. Aqui, pretende-se identificar como elementos 

hidrológicos e climáticos estão relacionados à transmissão da malária, abordando as questões 

em diferentes escalas espaciais (escalas sub-regional e local) e fazendo uso de diferentes bases 

de dados. 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

Estudos ao longo da Bacia Amazônica mostram que a variabilidade sazonal da malária 

apresenta-se associada a variáveis hidrológicas e climáticas como nível das águas dos rios 

(cota), temperatura do ar e precipitação. Considerando a bibliografia existente citam-se 

trabalhos: na Guiana Francesa (Fouque et al., 2010; Basurko et al., 2011; Girod et al., 2011; 

Stefani et al., 2011); no Suriname (Hudson, 1984; Rozendaal, 1990; Rozendaal, 1992); na 

Venezuela (Magris et al., 2007; Moreno et al., 2007); na Colombia (Ruiz et al., 2006; Jiménez 

et al., 2014); no Perú (Bautista et al., 2006; Vittor et al., 2006; Vittor et al., 2009; Reinbold-

Wasson et al., 2012); e no Brasil (Gil et al., 2003; Barros & Honório, 2007; Gil et al., 2007; 

Galardo et al., 2009; Tadei et al., 2010; Wolfarth et al., 2013; Silva, 2014). 

Diversos estudos realizados na Amazônia permitem verificar a premissa que o 

preenchimento de áreas inundáveis ao redor dos rios forma grandes quantidades de criadouros 

potenciais para mosquitos vetores da malária. Este aspecto da sazonalidade da malária foi 

identificado por Batista (1946), que já observava que a ocorrência de um pico anual de casos 

na cidade de Manaus coincidia com o período de vazante dos rios locais e fazia referência 

direta ao ciclo hidrológico por toda a Bacia, afirmando: “As épocas de maior difusão do 

paludismo variam com a posição das localidades (alto ou baixo-rio; rios à esquerda ou à 

direita da grande corda central)”. Wolfarth et al. (2013) verificaram que em Manaus e em 

outros três municípios às margens do rio Solimões, o pico sazonal da ocorrência da malária 

ocorreu em geral cerca de um a dois meses após o pico da cota do Rio. Wolfarth (2011) chega 

a sugerir que repiquetes1 com duração suficiente para suportar o ciclo imaturo dos anofelinos 

(fase aquática) poderiam ser responsáveis por surtos menores, fora do período sazonal da 

malária, gerando curvas bimodais. Além das observações sobre a cota, Wolfarth et al. 

(2013) verificaram correlação negativa em todos os quatro municípios, entre malária e 

precipitação na maioria dos anos analisados. Em um estudo sobre o efeito dos níveis do rio 

Negro em doenças associadas à água na cidade de Manaus, Silva (2014) cria subcategorias de 

cota do Rio e sugere que o efeito das chuvas, junto com o efeito da cota do Rio, possam 

                                                 
1 Repiquete = variação repentina do nível da água dos rios ou por estacionar ou por se mover no sentido oposto 

ao ciclo hidrológico em andamento. 
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interferir na incidência da malária no município. O autor identifica defasagem de dois meses 

da incidência em relação a estas duas variáveis e coloca que “As maiores incidências de 

malária no município de Manaus apresentaram associação com cotas intermediárias do Rio 

Negro (entre 2750 e 2900) e pouca chuva, possivelmente níveis do rio acima destas cotas 

associados a fortes chuvas devem provocar a destruição dos criadouros potenciais”. 

Olson et al. (2009) destacam a influência da precipitação e hidrologia da superfície 

como fatores chave na determinação da abundância do mosquito Anopheles na bacia 

amazônica brasileira e sugerem que a precipitação mensal ao longo da bacia pode ter fortes 

efeitos positivos e negativos associados à incidência de malária, demonstrando a influência da 

extensão das áreas inundáveis. Durante períodos de maior precipitação, em terras firmes a 

relação pode variar ocorrendo mais ou menos malária, mas em áreas inundáveis e grandes rios 

haveria menos malária (Olson, et al., 2009). 

Tentando explicar a dinâmica da malária em uma região de florestas inundáveis do 

Suriname, Rozendaal (1990; 1992) analisa a disponibilidade sazonal de criadouros potenciais 

da espécie A. darlingi em relação ao nível do rio e define intervalos de cotas ideais para o 

preenchimento do maior número de criadouros potenciais. Demonstra que as flutuações da 

incidência da malária e das populações coletadas de A. darlingi adultos, refletem a influência 

do nível do rio na formação de criadouros locais e sugere que o sucesso da procriação dos 

anofelinos é dependente de condições de precipitação mensal e de cota do rio; condições estas 

que mantenham os níveis de água estáveis por maior tempo dentro destes intervalos ideais e 

também pela precipitação como formadora de criadouros potenciais em poças fora de alcance 

das águas do rio. 

Em estudos na Guiana Francesa, Girod et al. (2011) também analisam o efeito da 

precipitação e da cota máxima do rio sobre a abundância de anofelinos adultos e verifica o 

efeito destes adultos sobre a incidência da malária. Para isso, correlacionam a abundância de 

mosquitos às variáveis registradas entre duas e quatro semanas antes da coleta dos mosquitos 

(precipitação e cota máxima) e entre duas e quatro semanas após a mesma coleta (malária). 

Enquanto em uma das zonas endêmicas estudadas não se verificou qualquer correlação e em 

outra apenas correlação com a cota máxima, em uma terceira zona endêmica a correlação foi 

positiva para todas as variáveis. Os autores sugerem que tais diferenças podem estar 

associadas a características da paisagem como cobertura vegetal e distância do rio e alertam 

que mesmo ao nível sub-regional, diferenças entre paisagens necessitam ser exploradas para 

se entender as relações entre clima e transmissão da malária. Ainda na Guiana Francesa, 

Basurko et al. (2011) observaram correlações entre a incidência da malária e a temperatura 
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mínima, temperatura máxima e cota mínima, com defasagens respectivas de zero meses, dois 

e nove meses e doze meses, sugerindo que existem efeitos de curto, médio e longo prazos do 

clima sobre a transmissão. Estes efeitos vêm de condições específicas de temperatura e de 

cota do rio, que poderiam criar condições apropriadas para a persistência de criadouros, 

desenvolvimento de ciclos do vetor e do parasita e sobrevivência de mosquitos adultos 

(Basurko et al., 2011). A força das correlações encontradas foi maior nos meses de dezembro 

e janeiro, o que faz os autores as associar à presença da Zona de Convergência Intertropical 

(ZCIT), uma vez que esta define as estações na região, provocando chuvas neste período. 

Em estudo desenvolvido às margens do rio Maroni, na divisa da Guiana Francesa com 

o Suriname, Fouque et al. (2010) verificaram que o pico da malária ocorreu na estação seca, 

quando a densidade de anofelinos (99,9% A. darlingi) era baixa. Constatando que em estudos 

desenvolvidos em outras regiões da Amazônia resultados para os mesmos períodos do ano 

apontaram para relações iguais e relações opostas (alta transmissão durante a estação chuvosa, 

quando a densidade de anofelinos é alta), os autores sugerem que a flutuação da densidade de 

anofelinos ocorre em função da precipitação e da cota do rio e que este pode não ser o fator 

mais importante para o risco de transmissão da malária. Os autores justificam a sugestão 

utilizando o número IMT (infected mosquitoes able to transmit), que entre o uso de variáveis 

coletadas em campo (como a densidade de mosquitos coletados, a sobrevivência dos 

mosquitos e a proporção de mosquitos infectados), utiliza também a estimativa do tempo de 

duração da incubação extrínseca (tempo de incubação do plasmódio no mosquito), que é 

baseada na temperatura. Nos resultados de Fouque et al. (2010), o pico do IMT ocorre junto 

ao pico da malária, que ocorre durante os meses mais quentes e, assim, apontam a temperatura 

como principal fator. 

Buscando relações entre temperatura, precipitação e cota do rio Nanay, no Peru, 

Bautista et al. (2006) encontraram correlação significativa da ocorrência de malária apenas 

com a cota do Rio.  Vittor et al. (2006), analisando os efeitos da paisagem sobre a população 

de anofelinos ao longo da estrada que liga as cidades peruanas de Iquitos e Nauta, verificaram 

taxa de picadas significativamente menor de A. darlingi durante a estação chuvosa e sugerem 

que isto pode ter ocorrido devido a um efeito de eliminação de criadouros e temperaturas mais 

baixas, que contribuiram para a diminuição da sobrevivência das larvas. Em uma análise 

posterior, Vittor et al. (2009), concentram os estudos em formas imaturas de anofelinos e 

propõem que a maior presença larval de A. darlingi, durante os meses de transição da estação 

chuvosa para a estação seca, está “moderadamente relacionada com a precipitação e 

fracamente associada com a temperatura”. Ainda no Peru, Reinbold-Wasson et al. (2012) 
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relacionam a precipitação e a cota do rio Amazonas à coleta de anofelinos e à taxa de 

inoculação do mosquito (EIR – entomological Inoculation Rate) por plasmódios, que 

representa a proporção de A darlingi coletados que apresentaram infecção por P. falciparum. 

Em seus resultados os autores destacam a coincidência do número de A darlingi coletados 

com a cota do Rio e o fato dos picos de EIR ocorrerem entre um e dois meses após o pico de 

mosquitos. Os autores argumentam que o aumento de casos de malária na região e a 

diminuição da temperatura, ambos durante a estação chuvosa, podem ser responsáveis pelo 

aumento posterior de EIR mesmo após a diminuição da população de vetores, sugerindo que a 

diminuição da temperatura causada pelo período chuvoso tenha efeito sobre o aumento da 

longevidade dos mosquitos. Assim, a cota do Rio favorece a alta população de anofelinos que 

tem pico junto com a malária na estação chuvosa. As chuvas então diminuem a temperatura 

favorecendo a longevidade de vetores, o que mantém a transmissão. 

Em estudo na Venezuela, Moreno et al. (2007), encontraram correlações de A. darlingi 

com a cota do rio e a temperatura do ar: enquanto áreas inundadas estariam favorecendo 

criadouros de anofelinos pelo aumento de macrófitas flutuantes, a temperatura favoreceria a 

abundância de anofelinos. Em relação à precipitação, embora não tenha sido encontrada 

correlação, a abundância de anofelinos coincidiu com a estação chuvosa e o pico de A. 

darlingi ocorreu com um mês de defasagem do pico da chuva. Isto levou os autores a 

inferirem que a não correlação possa ter sido efeito da grande variabilidade da abundância de 

anofelinos entre localidades e entre noites. Já em relação ao vetor A. marajoara, Moreno et al. 

(2007), verificaram correlação inversa da paridade mensal com chuva e umidade relativa do 

ar. Estudando outra região da Venezuela e sem utilizar a variável temperatura, Magris et al. 

(2007) encontraram correlação da cota máxima com abundância de A. darlingi defasada em 

um mês e verificaram coincidências de abundância do vetor, estação chuvosa e picos de chuva 

sem encontrar correlação significativa, assim como verificado por Moreno et al. (2007). 

A interferência da temperatura em relação a outras variáveis na transmissão de P. 

falciparum por A. darlingi na Colombia é comentada por Ruiz et al. (2006); os autores 

afirmam que em geral são aceitos dois cenários onde altos níveis de transmissão da malária 

seriam esperados em regiões endêmicas do país; um durante períodos de “condições 

excelentes” e outro durante períodos de “condições boas”. As “condições excelentes” 

ocorreriam seguindo longas estações chuvosas, quando a densidade do mosquito está 

geralmente alta por alta disponibilidade de criadouros e as temperaturas não são baixas o 

suficiente para inibir o desenvolvimento bem sucedido do parasita dentro do mosquito. As 

“condições boas” ocorreriam seguindo estações secas quentes, quando as densidades do vetor 
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tendem a ser extraordinariamente baixas por carência de criadouro, porém com ótima 

condição de desenvolvimento do parasita dentro do mosquito. 

No Brasil, Ferraroni & Hayes (1979) colocam que no município de Manaus, no estado 

do Amazonas, os casos de malária começam a aumentar no final da estação chuvosa, 

apresentando picos da malária entre outubro e dezembro. Comparando o comportamento das 

chuvas no município com os picos de infecção por P. falciparum nos anos de 1974 a 1977, os 

autores verificaram que os picos da malária só não ocorreram em outubro no ano de 1976, 

quando a estação chuvosa foi mais prolongada e o pico da malária ocorreu em dezembro. 

“Quando a estação chuvosa prolonga-se os casos de malária começam o declínio no final da 

estação, mas quando a estação chuvosa é curta os casos de malária iniciam o decréscimo já na 

estação seca”.  

Ainda no Brasil, Gil et al. (2003) estudam duas localidades próximas à cidade de Porto 

Velho, no Estado de Rondônia: uma às margens do rio Madeira, composta por moradores 

tradicionais ribeirinhos; e outra mais para o interior, composta por imigrantes. Os autores 

medem densidades de anofelinos (acima de 88% compostas de A. darlingi) e taxas de 

infecção do vetor e comparam à incidência da malária e à precipitação. Enquanto na 

localidade ribeirinha as densidades de anofelinos e a ocorrência da malária têm seus maiores 

valores durante a estação chuvosa, mais para o interior o mesmo ocorre meses depois, durante 

a estação seca. Os autores caracterizaram então um perfil de malária riberinha e um perfil de 

malária de interior e identificaram que é improvável que a malária se espalhasse de 

estabelecimentos no interior para estabelecimentos ribeirinhos. Mais adiante, Gil et al. (2007) 

comparam um distrito urbano e um distrito suburbano da cidade de Porto Velho, ambos às 

margens do rio Madeira. O perfil da malária, neste caso, seguiu os períodos de maior e menor 

incidência da malária e de densidade de A. darlingi previstos para o modelo ribeirinho nos 

dois sítios estudados. No entanto, um segundo período com picos irregulares foi observado na 

estação chuvosa do ano seguinte. Os autores sugerem que este segundo período foi decorrente 

de alterações causadas no ambiente pelo homem, causando o represamento de águas da chuva 

e favorecendo os criadouros de A. darlingi ao longo do ano. 

Próximo à cidade de Boa Vista, em Roraima, Barros & Honório (2007) estudaram a 

dinâmica de A. darlingi e A. albitarsis, duas principais espécies vetoras locais da malária, em 

um assentamento às margens do rio Branco. Em meio a uma floresta aluvial densa em 

ambiente de savana, os autores verificaram que a precipitação e a cota do rio aumentaram e 

diminuíram de forma similar ao longo do ano, e verificaram também que a incidência da 

malária ocorreu no período de pico das águas. No entanto, os autores propõem que é a cota do 
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Rio que determina a incidência da malária na área estudada, uma vez que cada ponto de coleta 

apresentou as maiores densidades dos anofelinos conforme a margem do Rio estava mais 

próxima, seja no período de subida como no período de descida das águas. 

Galardo et al. (2009) estudaram a dinâmica de anofelinos em comunidades ao longo 

do rio Matapí, no Amapá, e verificaram correlações da ocorrência de espécies de anofelinos 

com as variações das chuvas, apresentando diferentes defasagens entre espécies (média de 

quatro meses). Da mesma forma que Silva (2014), os autores sugerem que as fortes chuvas 

podem ter efeito sobre as defasagens nas densidades de anofelinos por meio da mortalidade 

que elas podem causar às larvas. 

Em síntese, pode-se enfatizar que o efeito da cota do rio sobre a densidade dos 

anofelinos (mais fortemente sobre as densidades de A. darlingi) e sobre a incidência da 

malária na Amazônia, é amplamente aceito e por vezes estatisticamente demonstrado. 

Verifica-se também que a precipitação ou o período de chuvas são frequentemente 

relacionados e por vezes estatisticamente correlacionados. No entanto, enquanto a cota está 

diretamente associada à formação de criadouros potenciais, a precipitação está associada, 

além da formação de criadouros, aos efeitos físicos sobre as larvas e a temperatura. A variável 

temperatura, por sua vez, é bem menos citada, no entanto, embora sejam encontradas 

associações de correlação direta, as associações mais comuns são de efeito indireto ou 

determinadas pelos efeitos representados por parâmetros, tais como o potencial de 

transmissão da malária estimados pelo EIR e IMT. 

Finalmente, é consenso que as condições locais e a diversidade de paisagens parecem 

ter efeitos diferenciados na ocorrência da malária entre os estudos e, assim, como sugere 

Stresman (2010), “a associação ambiente-malária não é simples, como há também várias 

outras condições ambientais que modificam a temperatura e a precipitação que devem ser 

levadas em conta”; e “Para se obter um quadro acurado do risco da malária, interações 

precisam ser identificadas em níveis múltiplos e avaliadas em termos de seu potencial impacto 

na transmissão da malária”. 

 

 

 

 



 

 

 

3. OBJETIVOS  

 

3.1. OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar as relações de parâmetros climáticos e hidrológicos sobre a incidência da 

malária, considerando suas variações em escalas subregional e local na região da bacia do rio 

Negro. 

  

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar relações da cota do rio, da temperatura do ar e da precipitação com a 

incidência da malária autóctone em escala subregional. 

2. Identificar influências ambientais, hidrológicas e climáticas na incidência da malária 

em escala local. 

 



 

 

 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Este trabalho abrangeu duas escalas espaciais distintas: na primeira escala definida 

como subregional, escolheu-se três municípios que fazem parte da bacia do rio Negro, onde 

de cada município foi recortada uma área para análise com dados secundários; e, na segunda 

escala, foi utilizada uma abrangência local definida na área do lago do Puraquequara, onde 

também foram coletados e analisados dados primários. 

 

4.1. DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

A área de estudo tratada aqui envolve regiões ribeirinhas de dois dos quatro 

municípios brasileiros cortados pelo rio Negro (São Gabriel da Cachoeira e Barcelos) e ainda 

uma região ao redor do lago do Puraquequara, localizado no limite leste da cidade de Manaus, 

à margem esquerda do rio Amazonas, na área de confluência dos rios Negro e Solimões 

(Figura 5). 

A bacia do rio Negro se estende das longitudes 73,25o a 59,35o oeste e das latitudes 

5,4o norte a 3,35o sul e drena uma área de aproximadamente 700.000 km2; 82% dentro do 

Brasil  (Frappart et al., 2005). Principal tributário do rio Amazonas (Meade et al., 1991), 

forma um mosaico de oito classes de paisagens (Rain Forest Mapping Project – GRFM), 

sujeito à inundação de 36.000 km2 no período mais seco e de 153.000 km2 no período mais 

cheio (Frappart et al., 2005). Enquanto na região do alto rio Negro a área inundada chega a 

quase 5% da sub-bacia no período mais seco e aumenta duas a três vezes no período de águas 

altas, na região do rio Branco e baixo rio Negro2, a proporção das áreas inundadas durante os 

períodos de vazante e cheia são, respectivamente, 12 e 54% destas sub-bacias (Frappart et al., 

2005). Em Manaus a amplitude anual média do nível do rio (cota do rio) é a maior de toda a 

Bacia, chegando a aproximadamente onze metros. Em relação aos períodos de cheia e 

vazante, observa-se que no alto e médio rio Negro as menores cotas médias ocorrem entre 

setembro e março (maiores frequências em fevereiro), e em Manaus estas tendem a ocorrer 

                                                 
2 Alto, médio e baixo rio Negro: respectivamente das cabeceiras na Colômbia e Venezuela até Santa Isabel do Rio Negro; de 

Santa Isabel do Rio Negro até a confluência do rio Branco, a jusante de Barcelos; e do rio Branco até a desembocadura, em 

Manaus. 
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em outubro ou novembro. Já em relação à ocorrência das maiores cotas médias, as maiores 

frequências estão entre junho e julho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Localização áreas de estudo: (A) Amazônia legal sobre a Pan-Amazônia com a identificação das áreas 

de estudo ao longo do rio Negro; (B) detalhe do rio Negro com a área urbana de São Gabriel da Cachoeira ao 

centro; (C) detalhe do rio Negro com a área urbana de Barcelos ao centro; e (D) detalhe do rio Negro com a área 

urbana de Manaus ao centro e o lago do Puraquequara no limite leste da cidade. Detalhes B e C com resolução 

de 1:90.000 e D com resolução de 1:120.000. 

 

A 

B C 
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Diferenças regionais também são verificadas na precipitação média anual (Liebmann 

& Marengo, 2001; Espinoza et al., 2009), mostram até 3000 mm/ano no noroeste da Bacia; 

entre 2250 e 2500 mm/ano próximo a Manaus; e cerca de 2000 mm/ano na parte mais ao 

norte. No sul da Bacia a estação chuvosa inicia em dezembro e no norte da Bacia em abril ou 

maio, enquanto a estação chuvosa termina entre os meses de maio e outubro (Marengo et al., 

2001). 

Os municípios envolvidos incluem desde um grande centro urbano como Manaus, com 

população atual de aproximadamente dois milhões de habitantes, a municípios em meio a 

grandes extensões de florestas e com grande proporção de sua população composta por etnias 

indígenas que habitam desde pequenas áreas urbanas até aldeias isoladas, como São Gabriel 

da Cachoeira. Hoje as populações destes municípios são de aproximadamente 42 mil 

habitantes em São Gabriel da Cachoeira e 27 mil em Barcelos e têm aproximadamente 25% 

de suas populações morando em áreas urbanas (IBGE, 2015). Tanto a região amostrada em 

São Gabriel da Cachoeira como a região amostrada em Barcelos se localizam na área urbana 

das cidades e baseado em dados fornecidos pelo SIVEP (Serviço de Informação de Vigilância 

Epidemiológica), somaram, em 2013, aproximadamente sete mil (São Gabriel da Cachoeira) e 

seis mil habitantes (Barcelos). 

Embora Manaus seja um grande centro, a região do entorno do lago do Puraquequara 

não é; ela está no limite urbano da cidade, onde são compreendidos mosaicos de paisagens 

diversas entre elementos urbanos, periurbanos, rurais e florestados. A margem esquerda é 

mais homogênea, com uma grande extensão de floresta (mantida assim por ser uma base de 

treinamento do Exército Brasileiro) com raras moradias à margem do Lago e uma única 

comunidade tradicional. Já a margem direita é praticamente toda ocupada e se reveza entre 

comunidades tradicionais, propriedades rurais, sítios de veraneio, algumas empresas e um 

centro urbano, o que eleva a população total no entorno do Lago em aproximadamente 5000 

habitantes (Figura 5D). 

Em amostras de água coletadas em alguns pontos da microbacia do Puraquequara, em 

1998; e a montante do lago, Horbe et al. (2005) avaliaram parâmetros físico-químicos que 

apresentaram valores típicos para rios de águas pretas e águas límpidas e pobres em material 

dissolvido. Já entre os parâmetros químicos, concentrações dos compostos nitrogenados NH4
+ 

e NO3
- revelaram indícios de alteração antrópica durante o período seco em um dos pontos de 

coleta. 
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Todas as três regiões estudadas estão em áreas de risco da malária e estão sob o 

monitoramento e controle de órgãos do Governo, o que resultaria em tendência de queda 

anual do número de casos registrados, no entanto esta tendência é nítida em Manaus, menos 

evidente em Barcelos e com tendência inversa em São Gabriel da Cachoeira, conforme pode 

ser verificado nas Incidências Parasitárias Anuais (IPA – incidência anual da malária por mil 

habitantes) de cada município (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Incidência Parasitária Anual (IPA) de São Gabriel da Cachoeira, Barcelos e Manaus no período de 

2003 a 2013, segundo o banco de dados SIVEP-Malária. 

 

Durante estudos desenvolvidos ao longo do alto rio Negro (Cabral et al., 2010; Tadei 

et al., 2012) foram coletados ao todo sete espécies do gênero Anopheles (A. albitarsis, A. 

brasiliensis, A. darlingi, A. mediopunctatus, A. nuneztovari, A. peryassui e A. triannulatus) e 

ao redor do lago do Puraquequara (Leal, 2014) nove espécies (A. albitarsis, A. braziliensis, A. 

darlingi, A. evansae, A. mattogrossensis, A. mediopunctatus, A. nuneztovari, A. oswaldoi e A. 

triannulatus) e em todos A. darlingi foi o mais coletado e tido como o principal vetor. 

Neste texto as referências aos municípios são feitas em nome por extenso e as 

referências às regiões analisadas em siglas: São Gabriel da Cachoeira – SGC; Barcelos – 

BARC; e Manaus/Puraquequara – PRQQ. 
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4.2. DADOS METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS 

 

4.2.1. Cota 

 

Séries de dados de cotas médias mensais foram obtidas de estações linimétricas in-situ 

em cada município: São Gabriel da Cachoeira (código 14320001 – dados de janeiro de 2003 a 

dezembro de 2013); Barcelos (código 14480000 – dados de janeiro de 2003 a dezembro de 

2013); e Manaus (código 14990000 – dados de janeiro de 2003 a dezembro de 2014). Embora 

não haja medidas de cota sendo feitas no lago do Puraquequara, o efeito de barramento do rio 

Amazonas sobre o Lago pode ser parcialmente medido por dados coletados pela estação 

linimétrica do Porto de Manaus identificada acima, distante aproximadamente 30 km a 

montante da desembocadura do Lago. Para avaliar o uso de cotas de rio como referência de 

cota de lago, medidas remotas de cotas do rio Amazonas e do lago do Puraquequara foram 

analisadas utilizando-se o programa VALS (Virtual Altimetry Station), que permite a seleção 

de áreas e definição de valores de nível da água por dados altimétricos (radar) provenientes do 

satélite ENVISAT. Seu traçado sobre a área de interesse (órbita 0020) ocorreu a cada 30 dias 

entre novembro de 2010 e março de 2012 e permitiu a análise de dois pontos dentro do Lago e 

um ponto no rio Amazonas, os quais foram comparados aos dados da estação de Manaus. 

 

4.2.1.1. Caracterização e descrição do movimento das águas e áreas inundáveis 

 

Durante o período de abril de 2013 a novembro de 2014 foram feitas medidas locais 

de acompanhamento dos movimentos das águas do lago do Puraquequara e para isso foram 

utilizadas imagens fotográficas e medidas de GPS (Garmin 60CSx) às margens do Lago e 

igarapés. Os registros foram feitos nas idas a campo, que ocorreram aproximadamente a cada 

30, 45 dias. As fotografias foram tiradas por todos os percursos e três locais foram escolhidos 

para acompanhamento, permitindo a descrição e comparação com as medidas de cota da 
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estação de Manaus. Em um quarto local, além de fotografias, a amplitude da cota do Lago foi 

obtida com utilização de trena. 

Ainda, com o apoio do Laboratório de Malária localizado no lado do Puraquequara, 

que coordena o monitoramento da malária na região, foi possível detalhar a área que 

compreende cada localização do SIVEP na região e identificar as habitações existentes no 

Lago. Para isso, foi elaborado um mapa descritivo de todas as localidades monitoradas. Com 

estas informações as habitações foram checadas e plotadas no programa Google Earth. 

Paralelamente foi utilizado um recorte do produto TOPODATA com pixel de 30 metros, 

apresentando as curvas de nível associadas a variabilidade local do relevo, em classes de 

atitude de cinco metros (Figura 7). Sobrepostas às curvas de nível e a diferentes imagens do 

Google Earth, foi possível comparar cotas do Rio com cotas do Lago.  

 

 

Figura 7. Recorte do lago do Puraquequara em imagem Google Earth com sobreposição de isolinhas de altitude 

em classes de cinco metros baseadas no produto TOPODATA. 

 

4.2.2. Precipitação 

 

Valores acumulados mensais de precipitação compreendendo o período de janeiro de 

2003 a dezembro de 2013 foram adquiridos da base de dados MERGE (Rozante et al., 2010), 

uma técnica de interpolação que combina um conjunto de dados pluviométricos de superfície 
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com estimativas de precipitação do satélite TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission) e 

gera produtos disponíveis em grades de 0,25 x 0,25 graus de resolução. A decisão da 

localização do recorte de cada região foi tomada com base nas áreas que dispunham de pontos 

de monitoramento de casos de malária (ver seção 4.3.) às margens do rio Negro e ao redor do 

lago do Puraquequara. Em função da escala espacial (20 km) dos dados MERGE nas áreas 

identificadas bastou um pixel de dado, utilizando-se a coordenada geográfica central de cada 

área como base para a extração dos recortes (SGC, -0.123065º; - 67.092624º / BARC, -

0.976837º; - 62.923301º / PRQQ, -3.005392º; -59.830046º). 

 

4.2.3. Temperatura do Ar 

 

Valores médios mensais da temperatura do ar compreendendo o período de janeiro de 

2003 a dezembro de 2013 foram obtidos da base de dados do Climate Research Unit (CRU) 

(CRU, 2013). Os dados do CRU são gerados em resolução espacial de 0,5 x 0,5 graus e 

utilizam técnicas de interpolação usando apenas dados provenientes de estações 

meteorológicas in situ. Assim como na precipitação, aqui a escolha do pixel de cada região foi 

tomada com base nas áreas com dados de casos de malária disponíveis. 

Durante o período de maio de 2013 a outubro de 2014 também foram feitas medidas 

locais de temperatura do ar e umidade relativa do ar em três localidades escolhidos ao longo 

do das margens esquerda e direita do lago do Puraquequara. Em cada ponto foi selecionada 

uma residência próxima à margem do Lago e a cerca de 20 metros de distância de cada 

residência foi montada uma torre de PVC, que serviu de suporte para a instalação de três 

termohigrômetros digitais (da marca ICEL modelo HT-4000) que foram utilizados para medir 

a temperatura e umidade relativa do ar a 0,80 cm e a 1,80 metros de altura (Figura 8). Uma 

vez que os dados coletados nos dois níveis de altura mostraram resultados muito parecidos, 

neste trabalho foram utilizados apenas os registros dos sensores a 1,80 metros. Os data 

loggers dos sensores possuem capacidade de armazenamento de até 16000 registros, que 

configurados a uma frequência de cinco minutos, permitiu a autonomia de 1333 horas ou 

aproximadamente 55 dias, quando eram descarregados e reiniciados. Variações diurnas de 

temperatura média, mínima, às 10h30, às 13h30 e máxima foram utilizadas para identificar 

diferenças entre as localidades do Lago. 
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Figura 8. Torre de PVC com termohigrômetros a 80 cm e 1,80 m de altura. Abrigos de PVC vazados com furos e 

revestidos de papel alumínio. 

 

4.3. INCIDÊNCIA DE CASOS DE MALÁRIA AUTÓCTONE 

 

No Brasil o Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica (SIVEP) mantém 

dados sobre diversas doenças no país; seu banco de dados específico sobre a malária, o 

SIVEP-Malária, contém informações padronizadas sobre casos da doença que ocorrem por 

todo o território nacional desde janeiro de 2003, de onde se pode extrair informações como 

número de casos positivos por unidade de área (estado, município e localidade); a espécie de 

plasmódio; e a origem da infecção, isto é, se a contração ocorreu no próprio local (autóctone) 

ou não (alóctone). Dados dessa natureza são frequentemente utilizados na forma de número 

de casos positivos por mil habitantes (Incidência Parasitária Anual - IPA), no entanto, o banco 

de dados falha no registro do número de habitantes ao nível local, que conta com um único 

registro para toda a série da localidade. Como veremos logo abaixo, neste trabalho a análise é 

feita ao nível das localidades e assim ao invés de taxas serão utilizados apenas os registros de 

casos positivos. Além disso, como o objetivo deste trabalho se baseia no entendimento das 
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relações locais do ambiente com a expressão da doença, utilizamos apenas os registros de 

casos positivos autóctones. 

Primeiro foram levantadas todas as localidades disponíveis no SIVEP para cada um 

dos municípios de interesse e filtradas aquelas com coordenadas geográficas indisponíveis. 

Plotadas no programa Google Earth, foram baixados dados das localidades em que as 

coordenadas estavam ao longo das margens do rio Negro e no entorno do lago do 

Puraquequara. Em seguida foram analisadas as ausências de dados, estipulados os intervalos 

das séries de cada região e selecionadas as localidades com dados suficientes para serem 

utilizados. Do total, 14 localidades dispunham de dados em SGC, 17 localidades em BARC e 

11 localidades no PRQQ. Enquanto na região do PRQQ o aproveitamento de dados foi de 

100%, o volume de dados ausentes (missing data) foi elevado nas demais regiões e assim 

foram selecionadas respectivamente quatro, cinco e onze localidades com até 1000 metros de 

distância das margens do rio Negro e no entorno do lago do Puraquequara. Os dados 

compreendem séries de janeiro de 2003 a dezembro de 2013, havendo ausência de dados 

apenas no ano de 2003 de uma única localidade da região SGC. Deste período, foram geradas 

as distribuições de incidência da malária baseadas nas médias de casos mensais para cada 

região.  Para a análise específica da área do PRQQ foi utilizada além das onze localidades ao 

redor do Lago, dados de uma localidade ao redor do lago do Aleixo, escolhida por ter 

condições muito parecidas à única localidade urbana do lago do Puraquequara e por estar 

muito próxima, i. e., os limites entre as duas localidades urbanas é de menos de quatro 

quilômetros. 

 

4.4. ANÁLISE DE DADOS 

 

Devido ao fato deste estudo ser de natureza longitudinal, isto é, as variáveis 

envolvidas são observadas ao longo de uma dimensão temporal repetidas vezes na mesma 

unidade observacional, faz com que seja necessário que a dependência temporal entre as 

observações, a chamada autocorrelação, seja verificada. Na medida em que a presença de 

dependência temporal viola um pressuposto básico da inferência estatística, é fundamental 

que a mesma seja verificada e tratada. Do ponto de vista estatístico, este aspecto geralmente é 

contornado através da análise de variância com medidas repetidas (ANOVA MR) ou com a 

análise de séries temporais (Nemec, 1996). 
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De maneira geral a ANOVA MR é utilizada quando o número de observações 

temporais é reduzido, em geral menos que 30. Quando o número de observações ao longo do 

componente temporal for maior que isto, principalmente se for superior a 50 observações, é 

recomendável que se utilize o procedimento de análise de séries temporais. 

Neste estudo, a variável resposta (ou dependente), incidência de casos autóctones de 

malária, foi agregada mensalmente como média da somatória das localidades que compõem 

cada região analisada, o que totaliza 132 meses de observação. Assim, é necessário que a 

análise ocorra na perspectiva das séries temporais. 

As variáveis explanatórias (ou independentes): cota; temperatura do ar; e precipitação, 

foram agregadas como médias de registros mensais nos dois primeiros casos e acumulados 

mensais no terceiro caso, de forma a comporem séries temporalmente correspondentes à série 

da variável resposta. 

Para o procedimento de análises de série temporal, especialmente para o processo de 

decomposição, foi aplicado o método “STL: A Seasonal-Trend Decomposition Procedure 

Based on Loess”, proposto por Cleveland et al. (1990). O STL é um procedimento de 

filtragem para a decomposição de séries temporais em três componentes aditivos: tendência, 

sazonalidade e ruído (remainder) e por serem aditivos, a somatória dos três componentes no 

tempo t é igual ao valor dos dados originais da série (as médias) no tempo t (fórmula a 

seguir). Inicialmente são calculadas a sazonalidade e a tendência e a diferença entre os valores 

originais e os valores de sazonalidade e de tendência resulta no ruído. 

 

𝑌𝑡 = 𝑆𝑡 + 𝑇𝑡 + 𝑅𝑡 

 

Onde Y = dados brutos; S = sazonalidade; e T = tendência; e R = ruído. 

 

O método em questão utiliza a técnica de Regressão Local ponderada (Loess - Locally 

Weighted Regression) de estimativa de relações não lineares e ao utilizar a Regressão Local, é 

aplicada grande quantidade de amortecimentos ponderados que geram estimativas para os 

componentes de tendência e sazonalidade, o que dá robustez ao efeito de valores extremos 

(prováveis outliers) em ambos os componentes. 

A implementação do método de STL by Loess depende da determinação dos seis 

parâmetros especificados a seguir: 
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n(p) - número de observações em cada ciclo do componente sazonal – se refere aos 

dados originais. Para séries com periodicidade anual, n(p) = 12 em casos de observações com 

bases mensais e n(p) = 365 em casos de observações com bases diárias; 

 

n(i) – número de passagens pelo loop interno - é o número de iterações necessárias para 

se estimar os resíduos em relação a cada ponto e seu valor ajustado. Geralmente a 

convergência é muito rápida e o valor deste parâmetro pode ser estabelecido como sendo n(i) = 

1, na maior parte dos casos, ou n(i) = 2 para garantia de convergência; 

 

n(o) – número de iterações robustas do loop externo - é o número de vezes que o loop 

interno é executado, gerando novos valores de peso W para cada iteração. É o parâmetro que 

caracteriza a robustez do ajuste e que apenas opta pelo ajuste robusto quando os dados se 

desviam excessivamente de uma distribuição normal e possuem valores extremos que 

distorcem o valor de sua média (possíveis outliers). Caso contrário o ajuste robusto não é 

necessário e n(o) = 0. No caso de existirem valores considerados aberrantes nos dados, a 

definição de n(o) ≥ 10 garante a convergência. Desta forma, antes de proceder a decomposição 

via STL, foi necessário avaliar a normalidade e a presença de outliers no conjunto de dados 

transformados por logaritmo; 

 

n(l) – parâmetro de suavização para o filtro passe baixa (low-pass filter) – é o número 

inteiro ímpar igual ou imediatamente superior ao parâmetro n(p). Esta escolha se faz para 

prevenir que as variâncias dos componentes tendência e sazonalidade não entrem em conflito; 

 

n(t) – parâmetro de suavização para o componente tendência - quanto maior o valor de 

n(t), maior a suavização do componente tendência, de forma que n(t) determina a quantidade de 

variação que será atribuída ao componente sazonal. No entanto o parâmetro n(t) depende dos 

valores atribuídos aos parâmetros n(p) e n(s) e da sugestão de que o valor de n(t) seja o menor 

valor inteiro ímpar que satisfaça a desigualdade, conforme demonstrado na fórmula abaixo. 

 

n(t) ≥ 1.5n(p)/(1 − 1.5n(s)−1)  

 

No caso de n(p) = 12 e n(s) = 35, o lado direito na desigualdade é 18.8, então n(t) = 19; e 
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n(s) – parâmetro de suavização para o componente sazonal – assim como no parâmetro 

n(t) quanto maior o valor de n(s), maior a suavização do componente sazonal e assim a 

determinação da quantidade de variação que será atribuída ao componente sazonal. Sugere-se 

que seja um valor ímpar e que seja pelo menos 7. 

A partir das condições de normalidade e de valores extremos para cada série temporal 

e da definição de que neste estudo n(p) = 12, n(l) = 13 e n(i) = 2 para todas as séries temporais, 

implementou-se o restante dos parâmetros por meio da função “stl”, disponível no pacote 

“stats” do software R (versão 3.2.2.). 

Foi utilizado o procedimento correlação cruzada (Venables & Ripley, 2002), que é um 

método que estima o grau no qual duas séries são correlacionadas, avaliando a defasagem de 

tempo. A incidência da malária foi cruzada com cada variável independente considerando-se 

defasagens mensais, seguindo a seguinte fórmula: 

 

𝑅(𝜏) ∫ 𝑥(𝑡)𝑦(𝑡 + 𝜏)𝑑𝑡
+ ∞

− ∞

 

 

Onde: 

x(t) e y(t) é uma função de tempo; 

τ é o tempo de defasagem. Ele pode ser negativo, zero ou positivo; 

R é a correlação cruzada, a qual é uma função do tempo de defasagem τ. 

 

Em seguida, a cada região foi aplicado o modelo de regressão múltipla convencional. 

Primeiro foi testado o modelo considerando-se cada variável e suas interações e em seguida 

testado o modelo retirando-se as interações entre variáveis explanatórias, conforme o modelo 

abaixo: 

 

y = β0 + β1x1 + β2x2 + ... + βnxn + ε 

 

de forma que que a equação de regressão aplicada foi 

 

ỷ = b0 + b1x1 + b2x2 + b3x3 + ε 
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Onde: ỷ é a variável resposta (incidência da malária), x1, x2 e x3 são os parâmetros ou 

as variáveis explanatórias (respectivamente cota, precipitação e temperatura do ar). O termo 

b0 é o intercepto e os termos b1, b2, b3 são os coeficientes respectivos. O termo ε é o erro. 

Na escala da bacia do Puraquequara, foram analisadas as séries de incidência da 

malária de cada uma das doze localidades (onze do PRQQ mais uma do lago do Aleixo). 

Foram calculadas as médias e medianas e analisadas as diferenças sazonais. Em seguida 

foram empregados modelos lineares de efeitos mistos aos valores observados, onde à data foi 

atribuído o efeito aleatório e aplicada a comparação de máxima verossimilhança (Pinheiro & 

Bates, 2000). Primeiramente foi aplicado um modelo para toda a região do PRQQ, onde às 

variáveis explanatórias foram somadas a localidade e a interação entre cada variável 

explanatória com a localidade. Em seguida aprofundou-se a análise aplicando-se o modelo a 

cada localidade separadamente. 

Em todas as análises foram considerados significativos os valores de p < 0,1. As 

análises foram feitas utilizando-se o software R versão 3.2.2. 

Quanto aos dados de temperatura do ar coletados com os termohigrômetros, primeiro 

foi analisada a distribuição diária da temperatura por todo o período de registros dos dados 

utilizando-se as medidas de temperatura diária média; de temperaturas diárias mínimas e 

máximas; e as temperaturas diárias às 10h30 e às 13h30. Em seguida foram analisados três 

períodos de 55 dias utilizando-se os acumulados de temperatura de cada período. Os 

resultados foram comparados entre pontos e relacionados com dados da incidência da malária 

e da paisagem. 

 

 



 

 

 

5. RESULTADOS 

 

5.1.  BACIA DO RIO NEGRO 

 

5.1.1. Dados Meteorológicos e Hidrológicos 

 

5.1.1.1. Cota 

 

Na análise das cotas entre as medidas das estações linimétricas de São Gabriel da 

Cachoeira, Barcelos e Manaus, verifica-se o aumento da amplitude anual do nível da água 

conforme se desce o rio Negro, o que entre os anos de 2003 e 2013 foi, em média, de 4,5; 5,8; 

e 10,8 metros. Em relação à distribuição mensal, enquanto o término da fase ascendente 

(subida das águas) tende a ocorrer em junho nas três estações, o término da fase descendente 

(descida das águas) ocorre primeiro em Barcelos e Manaus, no mês de novembro, e em São 

Gabriel da Cachoeira permanece descendo por mais três meses, com as menores cotas 

tendendo a ocorrer em fevereiro. As cotas de São Gabriel da Cachoeira e Barcelos são 

relativamente similares entre outubro e março, quando as cotas estão abaixo de um metro, e 

entre setembro e abril, quando as cotas estão abaixo de dois metros. Em Manaus os períodos 

secos são mais curtos, com cotas abaixo de um metro em outubro e novembro e abaixo de 

dois metros entre outubro e dezembro. Assim, enquanto em Manaus as cotas estão abaixo de 

um metro por dois meses e abaixo de dois metros por três meses, nas outras regiões o mesmo 

ocorre por seis e oito meses, respectivamente (Figura 9). 

Transformando-se as médias mensais em porcentagem, como forma de normalização 

dos dados (Figura 10), percebe-se a diferença no comportamento sazonal das cotas, que tem 

curva em forma de sino em São Gabriel da Cachoeira, acentua o efeito de sino em Barcelos e 

uma curva mais branda com cauda apenas no final do ano em Manaus, caracterizando o 

período seco bem distinto. 
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Figura 9. Médias mensais das cotas do rio Negro a partir do mês de junho, medidas nos municípios de São 

Gabriel da Cachoeira (687 cm), Barcelos (349 cm) e Manaus (1790 cm). Os menores valores médios de cada 

estação (valores entre parênteses) foram subtraídos de cada valor mensal igualando-se assim os pontos zeros. 

Valores de Manaus no eixo y secundário. 

 

 

 
Figura 10. Distribuição em porcentagens mensais das cotas do rio Negro nas regiões estudadas (SGC, BARC e 

PRQQ), extraídas das médias das somatórias de cada mês do período entre janeiro de 2003 e dezembro de 2013. 
 

5.1.1.2. Temperatura do Ar 

 

As médias mensais das séries de dados de temperatura do ar (CRU) apresentam 

aumento gradual conforme se desce o Rio (Figura 12); as diferenças entre a região mais acima 

(SGC) e mais abaixo (PRQQ) ultrapassam 2,0 oC entre julho e outubro (pico de 2,28 oC em 

julho) e ficam abaixo de 0,70 oC entre janeiro e março (menor valor de 0,60 oC, em fevereiro). 

Embora outubro seja o mês onde ocorrem os picos de temperatura em todas as regiões, o valor 

de 27,15 oC alcançado em SGC durante este mês é levemente inferior às menores médias 
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mensais observadas em BARC e no PRQQ, respectivamente 27,20 oC (em maio) e 27,38 oC 

(em fevereiro). Se constata também que em SGC a amplitude média anual da temperatura é de 

1,6 oC, diminui para 1,4 oC em BARC e aumenta para 1,8 oC no PRQQ, atingindo o maior 

valor. 

 

 

Figura 11. Médias mensais das séries de temperatura do ar (oC) das três regiões estudadas: SGC, BARC e 

PRQQ. 

 

Em todas as regiões as temperaturas sofrem um claro aumento a partir do mês de 

julho, crescendo até atingirem o pico das médias mensais no mês de outubro, quando voltam a 

descer até estabilizar de janeiro a março. No entanto, verifica-se um gradiente a partir desse 

ponto, pois enquanto em SGC ocorre a diminuição contínua da temperatura até julho, essa 

diminuição ocorre em BARC de forma mais branda, até maio, e se mantem estabilizada até 

julho. Já no PRQQ o sentido é inverso, pois as temperaturas que já vinham aumentando desde 

fevereiro continuam a subir até atingir o pico anual em outubro. 

Em SGC se verifica um período com temperaturas mais baixas (< 26,5 oC) que 

intercala dois períodos com temperaturas mais altas (> 26,5 oC), o que divide o ano em três 

períodos de quatro meses cada um. Já nas outras duas regiões se observa apenas dois períodos 

mais distintos; um curto período com temperaturas mais altas (> 28,0 oC) e um longo período 

com temperaturas mais baixas e relativamente constantes (< 28,0 oC): em BARC o período 

com temperaturas mais baixas ocorre de dezembro a setembro e a constância admitida aqui se 

dá pela observação de uma amplitude total para o período de 0,7 oC (27,2 a 27,9 oC), o que é 
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metade da amplitude total anual, no entanto a flutuação mensal média é de apenas 0,2 oC. Na 

realidade há um subperíodo de temperaturas ao redor de 27,25 oC, entre maio e julho onde a 

flutuação média é de apenas 0,04 oC. Em agosto e setembro há um aumento da temperatura, 

mas elas só ultrapassam a faixa dos 28,0 oC (28,5 e 28,6 oC) em outubro e novembro. No 

PRQQ o período com temperaturas mais baixas e constantes também inicia em dezembro, 

porém já termina em julho (flutuação média de 0,1 oC e amplitude total de 0,4 oC - 27,4 a 27,8 

oC) e diferente de BARC, em agosto a temperatura já está na faixa acima de 28,0 oC, 

iniciando o período com temperaturas mais altas, que termina em novembro. Assim, se define 

o aumento da sazonalidade da temperatura do ar conforme se desce o Rio. 

Na figura 11 pode-se observar mais facilmente a mudança da sazonalidade e da 

amplitude da temperatura do ar entre as três regiões, conferindo ao PRQQ um período quente 

claramente mais amplo e mais forte do que nas demais regiões. 

 

 

 

Figura 12. Distribuição em porcentagens mensais da temperatura do ar (CRU) nas regiões estudadas (SGC, 

BARC e PRQQ), extraídas das médias das somatórias de cada mês do período entre janeiro de 2003 e dezembro 

de 2013. 
 

 5.1.1.3. Precipitação 

 

Séries dos totais de precipitação (MERGE) mostram acúmulos anuais médios de 1881 

mm na região do PRQQ, aproximadamente 700 mm a menos do verificado em SGC (2617 

mm) e BARC (2551 mm), que por sua vez diferem apenas 66 mm entre si. Embora não haja 

de fato diferenças nos totais anuais entre SGC e BARC, as análises das médias mensais 

demonstram grandes diferenças entre estas duas regiões e uma mudança no comportamento 

sazonal conforme se desce o Rio (Figura 13 e Figura 14): 

- em SGC a variação anual da precipitação é pequena, com acúmulos mensais 

variando entre 150 e 290 mm e um período de apenas dois meses entre os períodos mais 

chuvosos e mais secos (maio a julho). Após os meses menos chuvosos, em agosto, as chuvas 
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aumentam progressivamente até atingir cerca de 200 mm em novembro. Em dezembro inicia 

o período mais chuvoso (cerca de 235 mm), que se estende até maio, com acúmulos mensais 

ao redor de 250 mm, caracterizando leve diferenciação anual na região. 

- em BARC os acúmulos mensais da precipitação estão entre aproximadamente 100 e 

360 mm, o que dá à região a maior amplitude. A partir do período mais chuvoso, com 

acúmulos acima de 300 mm (abril e maio), as chuvas diminuem continuamente até atingir o 

período menos chuvoso (entre agosto e outubro), com acúmulos abaixo de 150 mm somada à 

alta amplitude anual, o comportamento de descida e subida contínuas entre o mês de setembro 

e o mês de maio, caracteriza a sazonalidade destacada da região; e 

- no PRQQ a sazonalidade da precipitação se caracteriza por um período mais 

chuvoso, com acúmulos mensais de 260 mm (março e abril) e um período menos chuvoso, 

com acúmulos mensais ao redor de 50 mm (agosto e setembro). Como em BARC, a queda 

contínua da precipitação ocorre por quatro meses consecutivos, no entanto, a sazonalidade é 

mais acentuada, estendendo a duração dos meses menos chuvosos. Ainda, com acúmulos 

mensais abaixo de 100 mm durante cinco meses consecutivos (junho a outubro), a estação 

menos chuvosa também é mais pronunciada, o que confere à região uma maior sazonalidade e 

um período menos chuvoso mais prolongado. 

O comportamento sazonal da precipitação nas três áreas podem ser melhor observados 

quando expressos em porcentagens mensais (Figura 14); ficam mais claras a menor 

variabilidade da curva em SGC, a maior diferenciação das estações de maior e menor 

precipitação do oeste para o centro da Amazônia. Enquanto no PRQQ o máximo das chuvas é 

adiantado em aproximadamente um mês em relação às outras regiões (março/abril x maio), a 

menor precipitação em BARC é atrasada em um mês (setembro x agosto) em relação às 

demais regiões. 
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Figura 13. Médias mensais das séries de precipitação (mm acumulados) das três regiões estudadas. 

 

 
Figura 14. Distribuição em porcentagens mensais da precipitação (MERGE) nas regiões estudadas (SGC, BARC 

e PRQQ), extraídas das médias das somatórias de cada mês do período entre janeiro de 2003 e dezembro de 

2013 
 

5.1.2. Incidência de casos de Malária Autóctone 

 

As distribuições mensais dos casos de malária autóctone (Figura 14) indicam 

comportamentos variados entre as regiões estudadas. Em SGC verifica-se uma distribuição 

bimodal com máximos ocorrendo em março e outubro e mínimos em junho e julho. Este 

comportamento configura a ocorrência de dois períodos de incidência da malária ao longo do 

ano. Embora o máximo anual ocorra no segundo semestre, a somatória das incidências 

semestrais da malária são equivalentes e apontam para uma sazonalidade pouco pronunciada. 

Em BARC, o período com maior incidência da malária ocorre entre agosto e outubro, com 

maior incidência no mês de setembro. A partir de setembro os registros de incidência da 

região caem continuamente até o final do ano e então se mantêm oscilando entre incidências 
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menores até voltar a crescer em julho/agosto. Já no PRQQ o período com maiores níveis de 

incidência de malária é mais longo, se mantendo assim de janeiro até julho/agosto, quando os 

registros passam a cair rapidamente até atingir os menores valores entre outubro e dezembro. 

Este período de baixa incidência claramente divide a região do PRQQ em um longo período 

com médias acima de 100 registros mensais da malária e um curto período com médias abaixo 

de 40 casos mensais. Enquanto em SGC e BARC a incidência da malária tende a ter um 

crescimento a partir de junho/julho até atingir o pico anual em setembro/outubro, no PRQQ, 

ao contrário, os picos tendem a ocorrer em julho até atingir os menores registros, em outubro. 

 

 
Figura 15. Distribuição mensal média da incidência de malária autóctone nas regiões estudadas: SGC, BARC e 

PRQQ. O eixo y secundário é referente à região BARC. 

 

Ao se observar as séries temporais de incidência da malária para as três áreas (Figura 

15), verifica-se novamente uma proximidade entre SGC e BARC, que apresentam 

desenvolvimento anual mais irregular, enquanto na região do PRQQ percebe-se um 

comportamento mais suave e marcadamente sazonal. No PRQQ verifica-se também que há 

anos em que as maiores incidências ocorrem nos primeiros meses do ano e que a ocorrência 

da malária vem diminuindo desde 2007, resultado das ações de controle dos órgãos 

governamentais. 
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Figura 16. Séries longitudinais da incidência da malária autóctone nas regiões estudadas (SGC, BARC e PRQQ), 

no período de janeiro de 2003 a dezembro de 2013. 

 

5.1.3. Análise Estatística de Dados 

 

 Em termos gerais os diagnósticos de normalidade (Testes de Ryan-Joiner, Lilliefors, 

Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov) resultaram em rejeição da normalidade tanto para a 

viariável resposta como para as variáveis explanatórias, havendo maior presença de possíveis 

outliers nas séries de incidência da malária, o que levou à necessidade de transformação 

logarítmica das séries das quatro variáveis e à escolha do parâmetro n(o) = 0. 

 Analisando-se os componentes da decomposição das séries de dados transformados 

logaritimamente, verificou-se a forte tendência nas séries de incidência da malária (Figura 17, 

18 e 19). Considerando-se que as tendências das séries de incidência sofrem influência do 

controle da transmissão pelo Estado e que a sazonalidade é um componente intrínseco às 

variáveis explanatórias em questão, optou-se pela utilização do componente destendenciado 

das decomposições das séries de incidência da malária e pela utilização do componente 

observado (dados brutos) das séries de cota, precipitação e temperatura do ar, para a 

realização de análises posteriores. 
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Figura 17. Região SGC – decomposição da série de incidência da malária transformada logaritimamente, por 

meio do procedimento STL by Loess. Eixo x é o tempo em meses. Período janeiro de 2003 a dezembro de 2013.
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Figura 18. Região BARC - decomposição da série de incidência da malária transformada logaritimamente, por 

meio do procedimento STL by Loess. Eixo x é o tempo em meses. Período janeiro de 2003 a dezembro de 2013. 

 

 

 

Figura 19. Região PRQQ - decomposição da série de incidência da malária transformada logaritimamente, por 

meio do procedimento STL by Loess. Eixo x é o tempo em meses. Período janeiro de 2003 a dezembro de 2013. 
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 A aplicação dos modelos de regressão múltipla resultou em modelos mais 

representativos quando utilizadas apenas as variáveis isoladas (Figura 20). Entre as três 

regiões, SGC foi a região que resultou em menor coesão, não apresentando evidência 

estatística por meio do teste F de significância global do modelo (p = 0,6344) e R-quadrado 

muito pouco explicativo (R2 = 0,01323). As correlações cruzadas também demonstraram a 

fragilidade das relações entre incidência da malária e as variáveis explanatórias em SGC, que 

além de pouca simetria entre defasagens e baixos valores de correlação (< 0,2), apresentaram 

poucas correlações significativas (Figura 21). 

 A região de BARC apresentou alta significância global do modelo (p = 0,0034) e R-

quadrado explicando aproximadamente 10% da incidência da malária. Entre os testes de 

significância individual, apenas a variável precipitação teve significância estatística (p = 

0,00152) e coeficiente negativo (- 0,4307). Em relação às análises das correlações cruzadas, 

esta Região apresentou maior simetria e alcançou valores de correlação um pouco maiores e 

mais frequentemente significativos (Figura 22). Assim, embora o modelo de regressão 

múltipla tenha apontado apenas para a influência da precipitação, as análises de correlações 

cruzadas apontaram influências de forças similares das variáveis cota e precipitação (≈ 0,3) e 

temperatura do ar (≈ 0,2 e ≈ 0,3). As defasagens em BARC alcançaram maiores correlações 

em defasagens ao redor de: cota - 2 meses (em fase); precipitação – 0 meses (em fase oposta); 

e temperatura do ar – 3 meses (em fase oposta). 

 A região do PRQQ apresentou significância global do modelo extremamente alta (p < 

2,2e-16) e explicação de quase 50% da incidência da malária na região (R2 = 0,4753). Dentre 

os testes de significância individual, apenas a variável cota teve resultado significativo (p = 

1,04e-12) e coeficiente positivo. A análise de correlação cruzada do PRQQ apresentou forte 

sazonalidade da interação, verificada pela forte simetria verificada nas três variáveis (Figura 

23) e grande quantidade de correlações significativas, as quais alcançaram maiores valores de 

defasagem ao redor de: cota - 0 meses (em fase); precipitação – 3 meses (em fase); e 

temperatura do ar – 1 mês (em fase oposta). 

 Novamente as análises das correlações cruzadas apontaram para a influência das três 

variáveis sobre a incidência da malária, que além de sazonalidade marcante, alcançou valores 

de correlação bem mais confiáveis: a cota alcançou correlação forte (> 0,6) e as outras duas 

variáveis alcançaram correlação moderada: temperatura do ar (> 0,5); e precipitação (≈ 0,5). 
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Figura 20. Saída do modelo de regressão múltipla aplicado às regiões SGC (acima); BARC (centro); e PRQQ 

(abaixo). Software R versão 3.2.2. 

  



43 

 

 
Figura 21. Correlações cruzadas aplicadas à região SGC entre a incidência da malária (inc1) e as variáveis 

independentes cota (cot1), precipitação (ppt1) e temperatura do ar (temp1). As linhas azuis tracejadas delimitam 

os limites de confiança. O eixo x, Lag, é a defasagem em meses. 
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Figura 22. Correlações cruzadas aplicadas à região BARC entre a incidência da malária (inc3) e as variáveis 

independentes cota (cot3), precipitação (ppt3) e temperatura do ar (temp3). As linhas azuis tracejadas delimitam 

os limites de confiança. O eixo x, Lag, é a defasagem em meses. 
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Figura 23. Correlações cruzadas aplicadas à região PRQQ entre a incidência da malária (inc4) e as variáveis 

independentes cota (cot4), precipitação (ppt4) e temperatura do ar (temp4). As linhas azuis tracejadas delimitam 

os limites de confiança. O eixo x, Lag, é a defasagem em meses.  
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5.1.4. Análise Geral 

 

Após as análises estatísticas e as análises de médias comparativas entre regiões, fica 

claro que cada região apresentou características únicas em relação à influência exercida sobre 

a transmissão da malária. 

Em SGC a análise estatística não surtiu efeito, porém, a análise das médias sugere que 

cada variável tenha algum efeito sobre a transmissão da malária (Figura 24). Sem serem 

consideradas possíveis defasagens, em SGC a comparação entre as curvas das médias da 

variável cota e da incidência da malária estão cinco meses em fase (novembro a março) e sete 

meses em fase oposta (abril a outubro). 

Chama a atenção o fato de que a fase ocorre no período em que a cota está abaixo de 

54 cm e a fase oposta no período acima de 81 cm. Considerando-se a lógica de que quanto 

maior a área inundada maior o surgimento de criadouros potenciais, quando o nível da água 

está até pelo menos 54 cm, se propicia a formação de remansos adequados à procriação de 

anofelinos e assim a relação entre cota e incidência se torna positiva. Quando o nível da água 

está acima de 81 cm, as condições para o surgimento de criadouros potenciais seriam 

prejudicadas, o que talvez possa ser interferência de características do alto rio Negro, como a 

presença de corredeiras, as quais devem inibir a formação destes criadouros nas margens do 

Rio em qualquer valor de cota, de modo que se o nível da água fica acima de 81 cm a área 

inundada sofreria impactos mais diretos da ação mecânica da água da calha do Rio e talvez 

também de ações físicas e químicas como temperatura e pH. Parâmetros eventualmente 

desestruturantes das condições liminológicas adequadas, necessárias à formação e 

manutenção de criadouros, como por exemplo, o impedimento ou eliminação de alimentos 

larvais como bactérias, algas e rotíferos (Figura 25). Nota-se que os dois maiores picos da 

incidência da malária ocorrem em março e outubro, meses em que as cotas estão próximas a 

54 cm.  
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Figura 24. Médias mensais da incidência da malária na região SGC, junto às variáveis cota, precipitação 

e temperatura do ar.  
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Figura 25. Imagens ressaltando as corredeiras e área alagável em frente ao município de São Gabriel da 

Cachoeira nos meses de julho (à esquerda) e dezembro (à direita). 

 

A variável temperatura do ar em SGC está em coerência e fase com a incidência da 

malária por todo o ano. A temperatura apresenta dois períodos de valores maiores e um de 

valores menores (em junho e julho), com comportamento similar ao verificado com a 

incidência da malária, o que poderia sugerir que as duas variáveis tivessem forte relação nesta 

região. 

Em relação à precipitação, em SGC a incidência da malária só não está em faze nos 

meses de maio, novembro e dezembro e os dois picos que caracterizam a incidência anual 

bimodal na Região, ocorrem um no período menos chuvoso (setembro e outubro) e outro no 

período mais chuvoso (março e abril). Destaca-se a ausência de período seco ou mês seco e a 

baixa variabilidade da precipitação ao longo do ano. 

Em SGC há clara tendência de crescimento ao longo de toda a série histórica, 

destacando-se duas oscilações; uma entre 2005 e 2006 e outra entre 2009 e 2010. Embora 

2005 e 2010 sejam anos de secas históricas, aqui também não se observa uma relação clara 

com as tendências das variáveis explanatórias. 

 Ao contrário de SGC, em BARC a análise estatística surtiu efeito indicativo de 

influência de variáveis explanatórias. Considerando-se conjuntamente os resultados da 

regressão múltipla e da correlação cruzada, a precipitação teve efeito principal e a cota efeito 

secundário. A cota teve efeito positivo sobre a incidência da malária por volta de dois meses 

antes (aproximadamente julho) e a precipitação teve efeito inverso atuando no mesmo mês (> 

precipitação em maio, e < precipitação em setembro). Comparando-se às análises das médias 

(Figura 26), em BARC os meses pico identificados são bastante congruentes. 
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Figura 26. Médias mensais da incidência da malária na região BARC, junto às variáveis cota, precipitação e 

temperatura do ar.  
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 Seria considerável que a cota atuasse como base de formação de criadouros, os quais 

resultariam em incidência da malária cerca de dois meses depois (entre um e quatro meses, se 

considerarmos as correlações significativas próximas a dois meses de defasagem). Seria 

considerável também, que a precipitação tivesse forte impacto negativo sobre os criadouros já 

formados, o que não ocorreria no pico da incidência (em setembro), já que os acumulados 

mensais das chuvas reduzem rapidamente a partir de julho, permitindo que os criadouros 

formados neste período permaneçam ativos (não interferindo negativamente). Já em outubro, 

a incidência da malária é reduzida rapidamente, no entanto, isso pode ser um efeito conjunto 

de variáveis, já que valores extremos ocorrem neste período: a cota já está no período seco; a 

precipitação ainda está em estiagem; e a temperatura do ar está em seu máximo. Embora a 

correlação cruzada aponte para um valor fraco do coeficiente associado à temperatura em 

BARC (≈ 0,2), o efeito inverso e significativo da correlação, que indica influência com três 

meses de antecedência, reforça a sugestão acima de efeito conjunto de variáveis. 

 A região do PRQQ foi onde os testes estatísticos obtiveram resultados mais 

explicativos. Considerando-se novamente o conjunto dos resultados da regressão múltipla e 

da correlação cruzada, verificou-se que a cota foi claramente determinante da incidência da 

malária e que a temperatura do ar e a precipitação tiveram efeito secundário. A cota e a 

precipitação interferiram positivamente na transmissão, contribuindo para a incidência da 

malária com defasagens de zero a um mês (cota) e ao redor de três meses (precipitação). A 

temperatura do ar interferiu na transmissão com efeito inverso de cerca de um mês de 

defasagem. Visto que no PRQQ o pico mínimo da malária ocorre, em média, no mês de 

outubro, então o pico mínimo da precipitação deveria ocorrer ao redor de julho, o pico 

máximo da temperatura deveria ocorrer o redor de setembro e o pico mínimo de cota deveria 

ocorrer entre setembro e outubro. Já no caso do pico máximo da malária, a incidência média 

ocorre em julho, então o pico máximo da precipitação deveria ocorrer ao redor de abril, o pico 

mínimo da temperatura deveria ocorrer o redor de junho e o pico máximo de cota deveria 

ocorrer entre junho e julho. Tanto para valores máximos como para valores mínimos, o único 

mês que se distanciou do mês esperado foi referente ao pico mínimo da temperatura do ar, que 

ao invés de junho ocorreu em fevereiro (Figura 27). 
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Figura 27. Médias mensais da incidência da malária na região PRQQ, junto às variáveis cota, precipitação e 

temperatura do ar. 
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 Observa-se ainda que tanto em BARC como no PRQQ a fase oposta verificada na 

análise de médias inicia quando a temperatura permanece acima de 28°C, que é também o 

valor entre os períodos de temperaturas estáveis e de temperaturas “inconstantes” nas duas 

regiões, sugerindo que temperaturas mais elevadas possam favorecer a queda da incidência da 

malária. Esta observação não pode ser checada em SGC porque nesta região além da relação 

temperatura x incidência da malária ser positiva por todo o ano, as maiores temperaturas estão 

em torno de 27°C. Dessa forma, assim como sugerido para BARC, a temperatura do ar é mais 

acertada nas previsões de incidência mínima da malária, apontando para o efeito conjunto das 

variáveis. Nessa época a temperatura está no período mais quente (acima de 28,5 oC), a cota 

em seu período mais baixo e a precipitação muito baixa (entre 50 e 90 mm). Em relação ao 

período de maior incidência (julho), a análise das médias mostra o crescimento conjunto do 

Rio com a malária, reforçando efeito rápido desta variável já identificado pela baixa 

defasagem. 

 No PRQQ o efeito conjunto das variáveis é verificado a partir do mês de julho, quando cai 

fortemente a incidência da malária, cai fortemente a cota e sobe fortemente a temperatura, o 

que se estende até o mês de outubro para as três variáveis, explicando a baixa incidência da 

malária no final do ano. Observa-se ainda, que no PRQQ o maior salto da incidência da 

malária entre dois meses consecutivos ocorre de dezembro para janeiro, que sobe em média 

de 43 para 110 casos, um acréscimo superior ao que ocorre nas outras regiões (SGC, 39,5%; 

BARC, 18,9%; e PRQQ, 66,9%). A precipitação se mantém em aproximadamente 210 mm e 

a temperatura do ar cai apenas cerca de 0,27 °C. Já em relação à cota, a mudança do período 

seco para o período de enchente do Rio ocorre entre estes meses, com o crescimento médio de 

aproximadamente 2,20 m, que representa em torno de 21% da fase ascendente do Rio.  

 

 

5.2.  BACIA DO PURAQUEQUARA 

 

5.2.1. Cota 

 

Na escala local, em virtude da ausência de dados, estimativas de cotas foram 

obtidas utilizando-se a técnica de altimetria. Para avaliar a resposta hidrológica do lago do 

Puraquequara ao efeito de represamento provocado pelo rio Amazonas, fez-se o 

cruzamento dos dados de cota estimados com os medidos. Os resultados são apontados na 
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Figura 28, que mostra que os dados apresentaram consistência por todo o período 

analisado. No entanto, diferenças nos níveis da água do rio Amazonas e do lago do 

Puraquequara, nos dias 30 de setembro e 29 de outubro de 2011, sugerem que em períodos 

secos as chuvas podem manter a cota do Lago e que pode ter implicações na formação e 

manutenção de criadouros nas margens do Lago. 

Medidas adicionais de pontos com GPS à margem do Lago permitiram estimar as 

larguras (distâncias horizontais) aproximadas entre as margens das cotas mais altas e das cotas 

mais baixas entre os anos de 2013 e 2014 e de forma geral os valores máximos oscilaram 

entre 50 e 80 metros. Por sua vez, a amplitude vertical máxima da cota do Lago, medida no 

local “Placa CIGS” (Figura 29), próximo à comunidade do Mainã e assim próximo ao rio 

Amazonas (cerca de 1,8 km em linha reta), foi de aproximadamente 9,18 m. Utilizando-se as 

cotas do rio Negro medidas nos mesmos dias que resultaram na amplitude da cota do Lago, a 

cota do Rio atingiu 9,91 m (29,33-19,42 m) e assim o Rio desceu cerca de 73 cm a mais do 

que o Lago na localidade medida; diferença esta que não pode ter aumentado muito, uma vez 

que a cota mínima do Rio para este ano ocorreu dois dias antes, quando o Rio estava apenas 

sete centímetros mais baixo. 
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Figura 28. Comparação entre dados de cota observada em um ponto do Rio Amazonas (Rio observado) e cotas 

virtuais (ENVISAT/VALS) em um ponto no rio Amazonas (Rio virtual) e outros dois pontos no lago do 

Puraquequara (Lago 1 e Lago 2). Ordenada: valores de cota em metros. Abscissa: datas de passagem da rota 

0020 do satélite ENVISAT. 

 

 



55 

 

 

Figura 29.  Acompanhamento dos movimentos de subida e descida, Placa CIGS, durante o período de estudo 

(Coordenada geográfica aproximada: lat -3,037666O; long -59,810596O). 

 

Quatro paisagens básicas associadas ao ciclo das águas do Lago foram identificadas e 

três foram amostradas em campo: igarapés (sítio do Sampaio/igarapé do Giró); barrancos 

(sítio do Mainã); praias (sítio do Sassá); e igapós (sem estabelecimento de sítio). Estas 

paisagens são alteradas conforme o efeito de barramento promove a expansão ou retração do 

Lago, aumentando e diminuindo a área do Lago em si, também chamado aqui de “corpo do 

lago”. Assim, um mesmo local pode se comportar como lago ou como igarapé ou como 

terreno seco. Em relação aos igarapés, conforme a cota do lago diminui, aumenta a formação 

de áreas de igarapé com fluxo próprio, independente do leito principal do lago. Este processo 

foi observado no igarapé do Giró (Tabela 2, Figura 30), que da condição de lago (igarapé 

tomado pelo corpo do lago) passa à condição de calha principal com formação de remansos 

até que se restringe praticamente à condição de calha principal. Já os barrancos e praias estão 

temporariamente submersos e temporariamente expostos; nestes locais domina o avanço e 

retração do corpo do lago sobre “entradas alagáveis”, formando, no período mais seco, 

praias largas e barrancos altos, expondo o solo quase nu (respectivamente figuras 31 e 32). 

Em termos gerais, durante o período de acompanhamento os meses de outubro e novembro 

foram os meses em que o corpo do lago esteve desacoplado dos igarapés, praticamente 
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desapareceram os igapós e foi impossível chegar em boa parte das casas ao redor de igarapés 

por barco e em determinados locais nem mesmo de canoa. Em dezembro já inicia a subida 

da água, mas apenas em março, abril o corpo do lago atinge partes mais altas dos igarapés. 

Na Tabela 2 são apresentadas as várias fisionomias pelas quais passa o igarapé do Giró. O 

acoplamento da barragem ocorre em março, o que significa que não há mais igarapé na 

condição de calha principal, todo ele já começa a se comportar como lago. 

 

Tabela 2. Ciclo anual do comportamento do igarapé do Giró e suas transformações em condição de igarapé e 

corpo de lago – período de maio de 2013 a maio de 2014. 

 

Data  – Sampaio – Ig. do Giró Condição 

09/mai/2013 Lago acoplado na barragem 

27/ago/2013 Lago quase desacoplado da barragem 

entre início de setembro e início de 

outubro/2013 

Lago desacoplado da barragem 

nov/2013 Lago desacoplado a cerca de 500 m da 

barragem 

jan/2014 Lago reacoplado; começa a subir o igarapé do 

Giró 

janeiro e fevereiro/2014 Inicia transbordamentos e novos remansos na 

calha do Giró 

final fevereiro/2014 Toda a calha do Giró transbordando 

Mar/2014 Início do acoplamento com do Lago na 

barragem 

Obs: presença de barragem próxima à cabeceira do igarapé, construída para formação de represa. 
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Figura 30. Acompanhamento dos movimentos de subida e descida das águas do igarapé do Giró durante o 

período de estudo. Com exceção das duas primeiras fotos (primeira linha da esquerda para a direita), todas as 

cenas fotografadas sobre a barragem e de costas para a represa.   

 

 

Figura 31. Acompanhamento dos movimentos de subida e descida em praias – base do Sassá - durante o período 

de estudo. 
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Figura 32. Acompanhamento dos movimentos de subida e descida em barrancos, base do Mainã, durante o 

período de estudo. 

   

O Serviço Geológico do Brasil (CPRM, 2015), em seu primeiro relatório de 

monitoramento hidrológico de 2015, sugere que para comparações altimétricas ao nível do 

mar, se subtraia sete metros da cota registrada na régua da estação linimétrica do Porto de 

Manaus. Dessa forma, de janeiro de 2003 a dezembro de 2014 a menor e a maior cotas diárias 

registradas foram respectivamente 6,63 (24/outubro/2010) e 22,97 (29/maio a 1/junho/2012) 

metros de altitude e o comportamento médio mensal para esse período foi de 10,09 m 

(novembro) e 21,55 m (junho). Analisando-se o mapa de isolinhas altimétricas (TOPODATA) 

sobre a imagem disponível no Google Earth de julho de 2014, verifica-se que a cota do Lago 

está entre 20 e 25 metros de altitude, o que corresponde ao nível médio da cota do Rio para 

esse mês que foi de 22,41 metros de altitude. Fazendo o mesmo com a imagem de julho de 

2007, sugere-se que a cota do Lago esteja entre 20 e 25 metros de altitude, porém aparentando 

estar um pouco mais baixa do que em 2014. Desta vez a cota do Rio foi de 20,78 metros de 

altitude. Fazendo-se a mesma comparação para dois períodos de seca, na imagem de outubro 

de 2009 observa-se que a cota do Lago está certamente abaixo das isolinhas de 15 metros, no 

entanto, sem ser possível afirmar que esteja abaixo ou acima de 10 metros. O valor altimétrico 

da cota do Rio para este mês foi de 12,18 metros. A segunda imagem de período seco foi de 

novembro de 2007 e sugere-se que a cota do Lago estivesse entre 10 e 15 metros de altitude, o 

que também confere com a cota do Rio, que foi de 11,60 metros de altitude. Embora seja mais 

difícil utilizar o recurso das isolinhas em períodos mais secos e também que o nível de 
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resolução do TOPODATA seja muito baixo para estratificações de cinco metros, foi possível 

aproximar os valores de cota do rio Negro com valores de cota do Lago e sugerir que as cotas 

mínimas do Lago oscilem entre cinco e dez metros e as cotas máximas entre 20 e 25 metros 

de altitude. 

  

5.2.2. Temperatura do Ar 

 

Durante o período que foi de 15 de maio de 2013 a cinco de novembro de 2014, foram 

coletados dados diários de temperatura do ar nas três áreas ao redor do lago do Puraquequara, 

totalizando 540 dias. Destes 540 dias, em 92 ocorreram falhas de registro em um ou mais 

equipamentos, de forma que os dados apresentados abaixo somam 448 dias com registros 

concomitantes nas três áreas. Observa-se na Figura 33 que ocorrem comportamentos distintos 

entre as três áreas. Embora as temperaturas mínimas das três áreas estejam mais sobrepostas 

(valores mais elevados aparecem com maior frequência no Mainã), conforme a temperatura 

aumenta cada área passa a ocupar uma faixa mais distinta, o que fica mais claro ao se 

observar as temperaturas máximas, onde valores mais altos ocorrem no Sampaio (próximo às 

regiões mais urbanizadas), valores intermediários no Sassá (sítios periurbanos e florestas) e 

valores mais amenos no Mainã (comunidade tradicional com maiores áreas de floresta e 

rodeado por água) (Figura 33). Verifica-se também que nas quatro classes de temperatura as 

diferenças entre as áreas são mantidas por todo o período amostrado. 

  

 

Figura 33. Temperatura do ar nas diferentes localidades monitoradas no lago do Puraquequara entre maio e julho 

de 2013 (dados incompletos). Obs.: da esquerda para a direita e de cima para baixo, são apresentadas as 

temperaturas mínimas, às 10h00, às 13h00 e máximas. (Azul) Mainã; (Laranja) Sampaio; e (Cinza) Sassá. 
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As diferenças da paisagem envolvendo mosaicos com composições diversas de 

elementos urbanos, rurais, florestais e aquáticos definem as diferenças amostradas (Almeida 

et al., 2014) e assim na disponibilidade de energia. Foram destacados três períodos de 55 dias 

cada e somados os registros de temperatura (graus-dia), considerando-se as 24 horas do dia 

(Figura 34). Percebe-se que em qualquer período do ano os acúmulos são claramente 

superiores no Sampaio e que em geral os acúmulos são maiores no Sassá do que no Mainã. 

No período mais quente (setembro/outubro), quando as diferenças entre os locais são as 

menores, o Sassá apresentou acúmulos inferiores ao Mainã (1595 oC ou 29 oC/d), já no 

período intermediário (maio/junho/julho) e no período mais ameno (janeiro/fevereiro/março), 

o Sassá apresentou acúmulos superiores ao Mainã, ocorrendo a maior diferença no início de 

2014 (1770 oC ou 32,2 oC/d e 2126 oC ou 38,7 oC/d). Dessa forma, tanto a análise diária como 

em períodos de 55 dias as três áreas apresentaram sazonalidades similares ao longo do ano, 

porém distintas entre si, sendo o Sampaio mais quente, o Sassá intermediário e o Mainã mais 

ameno.  

 

 

Figura 34. Acúmulos de temperatura do ar em períodos de 55 dias de 24 horas. 
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5.2.3. Incidência de casos de Malária Autóctone 

 

O sistema de controle e monitoramento da malária na região de estudo acompanha 

onze localidades ao redor do Lago e as identificam de acordo com sua localização, 

conformidades e isolamento; das onze, uma fica na margem do rio Amazonas, uma abrange 

toda a área urbana (vila do Puraquequara) e arredores, uma é uma península, uma é isolada 

numa baía na margem esquerda do Lago, uma é uma ilha dentro do Lago, cinco são grupos de 

moradias ao redor de igarapés e uma abrange moradias ao redor do lago propriamente dito.  

Há ainda uma localidade ao redor do lago do Aleixo, que abrange a área urbana e arredores, 

assim como na vila do Puraquequara. Como citado anteriormente, o banco de dados SIVEP-

Malária prevê o registro da população moradora de cada localidade, no entanto todas as 

localidades recebem apenas um registro para toda a série. Embora certamente as populações 

tenham mudado de tamanho ao longo dos anos, em entrevista ao chefe do setor de controle da 

malária do Lago verificou-se que não houve alterações populacionais significativas nestas 

comunidades e assim os valores disponíveis servem como base para classificação das 

localidades em faixas populacionais. Em ordem crescente temos os seguintes contingentes 

populacionais em cada comunidade: 44; 45; 50; 56; 64. 65; 69; 73; 107; 625; 2716; e 3334. 

As duas últimas são respectivamente as áreas que compreendem a vila do Puraquequara e a 

vila do Aleixo; centros urbanos locais estabelecidos em frente a lagos próximos ao rio 

Amazonas. Já a antepenúltima (625 habitantes) atinge esta quantidade porque junta todas as 

localidades ao redor da área com característica de lago. Na Figura 35 estão plotadas todas as 

habitações da área de estudo, com exceção das áreas que envolvem as duas vilas e mais outras 

duas localidades, as quais estão identificadas no mapa utilizando um único símbolo. 
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Figura 35. Localidades cadastradas pelo banco de dados SIVEP-Malária ao redor do lago do Puraquequara e vila 

do Aleixo. Ig = igarapé. Notar que a localidade Lago está em amarelo. Vilas do Puraquequara e Aleixo, 

península e beira do Rio não tem plotadas as habitações, mas apenas uma estrela azul como ponto de referência. 

   

Analisando-se as médias e medianas dos dados de incidência da malária em cada uma 

das doze localidades para o período de janeiro de 2003 a dezembro de 2013, identificou-se 

três padrões sazonais de incidência da malária (Figura 36). De acordo com a figura 31, três 

localidades têm período de máxima incidência da malária entre julho e agosto (Igarapé 1, 

Igarapé 2 e Igarapé 3), cinco localidades têm máxima incidência em janeiro/fevereiro e 

declinam até outubro/novembro (Ilha, Igarapé 4, Península, Baía e Igarapé 5) e três 

localidades têm valores de incidência da malária de mediano a alto ocorrendo de janeiro até 

meados do ano e declinam deste até outubro/novembro (Lago, Vila Puraquequara e Vila do 
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Aleixo). Há ainda uma localidade que apresenta uma baixa variabilidade sazonal ao longo do 

ano, com máximo relativo em julho (Beira do Rio). 

 

 
Figura 36. Incidência da malária em médias (azul) e medianas (vermelho) nas localidades ao redor do lago do 

Puraquequara e vila do Aleixo.   
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Espacializando-se a análise percebe-se que as localidades com maior incidência de 

malária durante meados do ano, ocorrem mais ao norte (entre 7,5 e 16,0 km de distância do 

Rio em linha reta), enquanto as que iniciam com alta incidência da malária já no início do ano 

ocorrem mais abaixo, mais próximas da boca do Lago (entre 400 m e 4,5 km de distância do 

Rio em linha reta). As localidades que mantêm valores de incidência médio e alto de janeiro 

até meados do ano estão em pontos distintos do Lago; duas em áreas urbanas próximas ao Rio 

(em linha reta, respectivamente, de 700 m a 2,0 km e 1,0 a 3,0 km) e outra ao redor da região 

central (entre 3,6 e 10,4 km de distância do Rio em linha reta). A localidade com menor 

variação é a única próxima à margem do rio Amazonas. 

A característica comum que chama a atenção nas localidades que apresentam 

incidência da malária em meados do ano é que além de estarem localizadas mais ao norte, 

estão todas em ambiente de igarapé. As outras duas localidades em ambiente de igarapé 

apresentam comportamento de máxima incidência da malária já no início do ano; 

comportamento este comum às localidades mais próximas do Rio. A relação faz sentido, já 

que estas duas localidades em igarapé tanto estão próximas do Rio como têm parte de suas 

habitações na frente da boca do Lago. Já em relação ao terceiro tipo de curva, interferências 

como o grande número de pessoas no caso das vilas e da grande extensão da localidade Lago 

podem ser efetivas. Desta forma, a distância em relação ao Rio e a conformidade das 

localidades podem estar relacionadas. 

Considerando-se que no PRQQ há forte correlação entre cota e malária, locais mais 

distantes do Rio demorariam mais tempo para serem acoplados ao corpo do lago, assim como 

seriam os primeiros a desacoplar, gerando curvas de sino. Já os locais que têm pico já em 

janeiro/fevereiro estão mais próximos do Rio e assim os primeiros a receber o efeito da cota, 

no entanto não se explica o porquê da incidência diminuir antes do meio do ano. O terceiro 

comportamento é misto, o que no caso da localidade Lago pode estar relacionado à distância 

mínima do Rio e, nas vilas, à dinâmica urbana associada a características de boca de lago e 

igarapé na mesma área. 

Todos os três comportamentos têm máximo ou acréscimo entre os meses de junho e 

agosto, a partir do qual ocorre queda até o final do ano, reforçando a lógica de que o efeito 

conjunto de variáveis forma uma condição drástica para a sobrevivência de anofelinos 

imaturos e adultos, como já tratado anteriormente. 
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5.2.4. Análise estatística dos dados 

 

O método de efeitos mistos foi utilizado para comparar a relação da incidência média 

da malária em cada uma das características na região do PRQQ, i. e., variável; localidade; e 

variável x localidade. Observa-se que isoladamente a variável precipitação foi a única a não 

apresentar efeito significativo (p = 0,643), porém, na relação variável x localidade, o efeito foi 

sempre significativo, o que indica que dependendo da localidade, a cota, a temperatura e a 

precipitação podem ser importantes na regulação da incidência da malária (Tabela 3). 

 

Tabela 3.  Modelo de efeitos mistos relacionado à incidência da malária na região do PRQQ. 

 numGL denGL F.valor p.valor 

Cota 1 129 231,1 < 0,001 
Temperatura 1 129 5,368 0,022 

Precipitação 1 129 0,216 0,643 

Localidade 11 1280 96,73 < 0,001 
Cota:Localidade 10 1280 13,18 < 0,001 
Temperatura:Localidade 10 1280 4,273 < 0,001 

Precipitação:Localidade 10 1280 2,053 0,025 

Valores de p < 0,1 são considerados significativos 

 

 

O aprofundamento foi feito então, analisando-se cada localidade separadamente 

(Anexo). Aplicando-se o método de efeitos mistos a cada uma das onze localidades, em todas 

elas a cota apresentou p-valor igual e significativo (p < 0,001) e em apenas uma localidade as 

três variáveis foram significativas. Adicionalmente: em três localidades só a cota foi 

significativa; em cinco, além da cota, só a precipitação também foi significativa; e em duas só 

a temperatura do ar foi significativa (Figura 37). 

Além do efeito predominante da cota, não fica claro que determinada composição de 

variáveis com efeitos significativos ocorra mais próxima ou mais distante do Rio, nem fica 

claro também que estas composições ocorram em tipos distintos de ambiente. No entanto, 

pode-se fazer algumas observações referentes à precipitação, que é a segunda variável que 

mais apresenta efeito sobre as localidades, sugerindo-se assim relações espaciais e de 

conformação. Em relação à disposição espacial (distância do Rio) parece haver concentração 

da precipitação entre igarapés e a boca do Lago (Igarapé 4, Igarapé 5, Ilha e Baía) e em 

relação à conformação são duas observações: só não se verifica o efeito da precipitação em 

um dos cinco igarapés (Igarapé 2); e das seis localidades em que a precipitação apresenta 

efeito, duas não são formadas por igarapé (Baía e Ilha). 
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Finalmente, a variável cota foi identificada como forte reguladora da incidência da 

malária nas localidades no PRQQ, o que parece condizer com as sugestões de que as três 

formas de distribuição anual da incidência da malária verificadas no lago do Puraquequara e 

na Vila do Aleixo sejam determinadas basicamente pela cota. Há também uma coincidência 

com as observações feitas na seção anterior, onde das cinco localidades que apresentam a 

incidência da malária que inicia alta no início do ano, quatro sofrem efeito da precipitação 

(Igarapé 4, Igarapé 5, Ilha e Baía) e são estas as mesmas localidades citadas logo acima em 

“relação à disposição espacial (distância do Rio)”. Assim, embora os igarapés em geral sejam 

dominados pela precipitação, há outras conformações que também sofrem seu efeito e, 

embora não seja possível inferir o quanto estas conformações têm efeito dos igarapés 

vizinhos, a coincidência destas localidades sob influência da cota e precipitação estarem 

concentradas nesta disposição espacial sugere que a precipitação possa ser o fator importante. 

Embora as colocações acima possam sugerir parte da variabilidade do comportamento 

da incidência da malária no PRQQ, em geral pouco é possível identificar, o que pode estar 

associado ao grande número de fatores que podem interferir nas relações em pequenas escalas 

espaciais, como é o caso desta análise. 
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Figura 37. Variáveis com efeitos significativos sobre cada localidade ao redor do lago do Puraquequara. 

Resultados da aplicação do método de efeitos mistos. Considerados p < 1,0 (maior valor encontrado de p = 

0,054).



 

 

 

6. DISCUSSÃO 

 

No mundo, a malária é frequentemente associada à precipitação e à temperatura, mas 

num ambiente como a bacia Amazônica, e suas imensas áreas inundáveis, as análises de 

vulnerabilidade passam pela observação do pulso do rio e em relação à transmissão da malária 

esta abordagem vem crescendo. No entanto, a definição de quais fatores atuam sobre a 

malária e a definição de como as interações entre fatores atuam sobre a dinâmica da 

transmissão, são temas que ainda necessitam de muitos estudos. Em escala de bacia 

Amazônica, a sugestão de Batista (1946) de que a cota define a transmissão, foi baseada nas 

observações de pacientes internados em hospitais de Manaus, no entanto, análises mais 

criteriosas demonstraram que a precipitação é fator significativamente importante em 

ambientes inundáveis (Olson et al., 2009). Em escala local, Rozendaal (1990; Rozendaal, 

1992) publicou trabalhos onde informações detalhadas de variáveis ambientais e da vida do 

vetor, demonstraram como a atuação conjunta da cota e da precipitação determinam o tempo 

de estabilidade de criadouros e o ciclo de vida do vetor. Outros trabalhos sugerem que 

variações da paisagem, variações da composição de espécies de anofelinos ou mesmo vieses 

associados à coleta de anofelinos adultos, gerem respostas diferentes entre sítios de estudo 

próximos, resultando em diferentes conclusões sobre a variável ambiental que define as 

variações de populações de anofelinos e da ocorrência da malária (Tadei et al. 1998; Tadei & 

Thatcher, 2000; Moreno et al., 2007; Girod et al., 2011). 

A bacia do rio Negro é uma região de alta transmissão da malária e se mantém nesta 

condição por reunir elementos humanos como longas distâncias e isolamento, atividades que 

intensificam o contato com o vetor e diversidades de culturas que dificultam as ações de 

controle do Estado (Suárez-Mutis & Coura, 2007; Suárez-Mutis et al., 2007). A região, 

dominada por águas pobres em sedimentação e grandes áreas de inundação (Frappart et al., 

2005), favorece a presença de anofelinos e permite a presença de seu principal vetor, A. 

darlingi, que é amplamente encontrado e frequentemente o mais abundante, conforme relatam 

os estudos de Cabral et al. (2010), em Santa Isabel do Rio Negro, e de trabalhos de Tadei e 

colaboradores, ao longo do Rio. 

Com a crescente aceitação de que a cota seja um fator fundamental na formação de 

criadouros e pelo fato do rio Negro ser um ambiente favorável para a procriação de A. 
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darlingi (Tadei et al., 2010), esperava-se que nas regiões estudadas fossem encontradas 

respostas positivas desta variável. Das três regiões, o PRQQ apresentou efeito claramente 

positivo e claramente predominante, em BARC o efeito foi positivo e secundário e em SGC o 

efeito não foi identificado estatisticamente, porém aponta para a possibilidade de uma relação 

negativa ou parcialmente positiva. Tal apontamento poderia ser resultante das fortes 

corredeiras locais, que acima de determinado nível (> 81 cm) aumenta o fluxo das águas, 

prejudicando ambientes até então favoráveis à formação e estabelecimento de criadouros de 

anofelinos. 

As respostas significativas para diferentes variáveis em cada região estudada, mostra a 

plasticidade das respostas dos componentes envolvidos na transmissão. Em SGC, a análise 

das médias sugere que a temperatura do ar seja o principal agente regulador da malária, o que 

foi considerado pela pouca sensibilidade verificada em relação à cota e à baixa variabilidade 

da precipitação por todo o ano. Isto não significa descartar o efeito de outras variáveis, 

significa apenas assumir uma variável como reguladora principal nesta região e nesta escala. 

O caso de SGC representa bem esta colocação; o município está próximo a um complexo 

sistema de montanhas, que com alta pluviosidade dá à microbacia a característica de intenso 

afloramento de fontes de água (Bringel & Pascoaloto, 2012) e, durante a última década, teve 

identificada na piscicultura uma importante atividade geradora de renda para o município. 

Incentivos por parte do Estado e de outras organizações, intensificaram o financiamento e a 

implantação de criadouros de peixe por toda a região e registros, já sem 2006/2007, 

demonstram tal intensificação (Affonso et al., 2012), o que se estende até os dias de hoje. A 

precipitação exerce efeito sobre a incidência da malária em São Gabriel da Cachoeira (Tadei 

et al., 2012) e os autores fazem associação com o grande número de fontes de água e margens 

de igarapés (inclusive na região urbana) alterados para a atividade de piscicultura. A 

explicação é que a precipitação tem efeito imediato sobre esses ambientes naturais, o que é 

ampliado no espaço e no tempo quando são formados os poços. No entanto, esta ampliação 

tem efeito sobre a transmissão devido ao manejo inadequado ou ao abandono, comuns neste 

tipo de atividade, transformando criadouros de peixes em criadouros de anofelinos, assim 

como ocorre em buracos de garimpo (Confalonieri, 2000) ou em buracos feitos para acumular 

água das chuvas (Cabral et al., 2010). 

Se a precipitação tem efeito tão forte sobre poços de piscicultura e como em SGC há 

muita chuva e muitos poços, como a temperatura poderia ser mais determinante sobre a 

transmissão do que a precipitação? É possível que a precipitação determine principalmente a 

quantidade potencial de criadouros de anofelinos e assim a precipitação tem efeito regulador 
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sobre a transmissão, no entanto, a precipitação da região tem pouca variabilidade e mantém 

níveis mínimos que não configuram período seco, nem mesmo mês seco. Desta forma, a 

produtividade de anofelinos resultante desses criadouros cresce com a precipitação, porém ela 

não explica as grandes diferenças de incidência da malária que ocorrem entre períodos do ano, 

como é visto na curva bimodal com picos em março e outubro. Dados do SIVEP mostram que 

picos de incidência observados neste estudo são similares aos observados para o município de 

São Gabriel da Cachoeira como um todo, o que nos leva a considerar a possibilidade de que o 

sistema de controle exercido pelo Estado promova a queda entre picos, já que ele interrompe a 

transmissão. No entanto, o trabalho de Tadei et al. (2012) pode sugerir que fatores ambientais 

sejam importantes determinantes desta queda, conforme detalho a seguir. 

No estudo de Tadei et al. (2012), das coletas de anofelinos feitas em cinco campanhas 

espaçadas entre julho de 2008 e outubro de 2010, destacou-se a presença de A. darlingi por 

todo o período estudado. Os autores chamam a atenção para o fato de que no ano de 2010, a 

incidência da malária foi muito alta e as coletas de A. darlingi apresentaram valores extremos. 

Neste ano, com uma campanha em julho e outra em outubro, as densidades de imaturos foram 

aproximadamente quatro vezes maiores do que nos demais anos (outubro contou com cerca de 

71% dos imaturos coletados em todo o estudo), enquanto em julho e outubro ocorreram 

respectivamente as menores e as maiores densidades de adultos. 

Os autores analisaram os registros da incidência de malária para o município e embora 

a malária municipal tenha se comportado de forma similar ao da região SGC, ao serem 

comparados os valores apresentados em 2010, parece haver um adiantamento da incidência 

em SGC (no município a curva bimodal tem picos em março e em outubro e menores valores 

em junho. SGC tem picos em fevereiro e em outubro e menores valores já em abril). O 

adiantamento aparente da incidência em SGC, apontados por fevereiro e principalmente pela 

queda em abril, poderia ser uma resposta à temperatura do ar ou à precipitação. De fato, o ano 

de 2010 foi um ano mais quente (Figura 38), podendo ser ressaltado que os meses mais 

quentes durante o ano de 2010 (como fevereiro) foram mais quentes do que os valores médios 

e entre abril e julho as temperaturas de 2010 apresentaram um período de queda com 

diferenças negativas, reforçando a lógica da influência da temperatura. Observa-se que a 

precipitação também foi mais intensa em SGC no ano de 2010, destacando-se o período entre 

abril e julho, o que pode ter levado à queda da temperatura e assim à queda da incidência. 

 Se considerarmos as coletas de A. darlingi feitas em 2010, sabe-se apenas as 

densidades da espécie nos meses específicos (julho e outubro), no entanto, elas apontam para 

uma resposta rápida da incidência da malária às oscilações das populações do mosquito, o que 
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fica mais evidente com os dados de outubro e que por sua vez reforçam novamente a lógica da 

temperatura. 

 

 

 
Figura 38. Comparação da temperatura do ar (Tar) e da precipitação (P) com a incidência da malária em SGC no 

ano de 2010. Valores médios da série de temperatura do ar são utilizados para analisar os efeitos específicos da 

relação temperatura x malária no ano analisado. 
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A baixa variabilidade anual da precipitação, somada aos níveis elevados de chuva 

verificada em SGC, sugere que a precipitação tenha efeito anual relativamente constante sobre 

a incidência da malária, que com efeitos favoráveis de formação de criadouros, pode 

contribuir para elevar a incidência ao redor de março e outubro. No entanto, a relativa 

constância da precipitação deveria elevar a sensibilidade de anofelinos e plasmódios à 

temperatura e assim a coerência e fase entre as duas curvas, colocando a variável temperatura 

como importante agente regulador da malária na região, atuando possivelmente sobre as fases 

imaturas e adultas dos anofelinos e sobre o desenvolvimento de plasmódios. 

Em ambiente com chuvas intensas, sazonalidade acentuada e altos valores mínimos de 

precipitação, Basurko et al. (2011) identificaram efeitos da cota mínima apenas a longo prazo 

(12 meses de defasagem), sugerindo, assim como Rozendaal (1992), que a persistência de um 

nível mínimo da cota define a estabilidade de criadouros entre estações. Embora sem 

identificar correlação com a precipitação, os autores encontraram correlações negativas da 

temperatura em defasagens de curto, médio e longo prazos, concluindo que as chuvas mantêm 

as temperaturas mais baixas ao longo do ano, aumentando a sobrevivência dos anofelinos. Da 

mesma forma que o efeito da baixa variabilidade da precipitação sugerido para SGC, é 

possível que na região estudada por Basurko et al. (2011), a abundância da precipitação torne 

os efeitos da temperatura mais sensíveis à incidência da malária. 

Em BARC, consideramos que o aumento do nível do Rio favorece a formação de 

criadouros (defasagem de aproximadamente dois meses) e que o aumento da precipitação 

desestabiliza rapidamente (sem defasagem) os criadouros formados. Uma diferença entre 

BARC e SGC é que o em BARC o rio Negro não apresenta corredeiras, é bem mais largo e é 

formado por enorme quantidade de ilhas (Figura 5C). Ainda, consideramos que a queda da 

transmissão que ocorre após o pico anual da incidência (setembro), ocorre sob o efeito 

conjunto de variáveis, já que o nível do Rio cai rapidamente até os níveis mínimos, o regime 

de chuvas está em seu período mais seco e a temperatura do ar em seu período mais quente, 

com valores médios acima de 28,5 oC. 

No PRQQ as relações são todas bem mais claras, verificadas não só por valores 

estatísticos mais significativos como por valores de correlação mais altos nas três variáveis 

explanatórias. Diferente de BARC, no PRQQ cota e precipitação têm efeito positivo sobre a 

incidência da malária, assim, enquanto em BARC a precipitação desestabiliza os criadouros 

formados anteriormente pela cota, no PRQQ as condições favorecidas pela precipitação são 

rapidamente reforçadas pelo aumento da cota. Uma possibilidade é que o tempo menor de 
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defasagem seja um reflexo do efeito de barramento do Rio sobre a paisagem do Lago, o que 

reforça não só a lógica da precipitação reforçando o efeito da cota, mas também o efeito que o 

barramento causa no corpo do lago como um todo, ampliando a área inundada ao longo de 

toda a sua margem. Em relação à temperatura do ar, no PRQQ seu efeito é inverso como em 

BARC, porém seus valores de significância e correlação são bem mais fortes e o tempo de 

defasagem menor (cerca de um mês), o que reforça as considerações sobre o efeito conjunto 

de variáveis após o pico anual da incidência (julho) até o final do ano, quando os níveis do 

Rio, condições de seca e temperatura estão ainda mais agudas (valor médio máximo alcança 

29,0 oC em outubro). 

A partir de novembro, o efeito conjunto de variáveis pode ter efeito favorável à 

transmissão da malária, já que valores de temperatura diminuem e valores de precipitação e de 

cota aumentam. Porém, uma observação que se fez apenas no PRQQ, é o salto dos valores 

médios de incidência de dezembro para janeiro. Neste período o Rio passa da fase seca para a 

fase de enchente, subindo rapidamente. Com uma enchente tão rápida, a princípio poderia se 

pensar que o rápido fluxo das águas para o Lago prejudicaria a formação de criadouros 

potenciais de anofelinos, no entanto, o que ocorre é o aumento da incidência da malária e, 

portanto, os criadouros devem estar sendo favorecidos neste período. É de conhecimento 

popular local, que a macrófita conhecida como “arroz de passarinho” (Oryza perennis), está 

associada com o surgimento da malária nesta área e que ela surge em dezembro com a subida 

das águas e acompanha a elevação da cota do Lago até meados de fevereiro, quando afirmam 

que ela desaparece. O arroz de passarinho é um ótimo componente para a formação de 

criadouros adequados aos anofelinos, onde fases imaturas podem se proteger de predadores e 

de efeitos mecânicos da água e também se alimentar (Tadei et al., 2005). O crescimento de O. 

perennis foi estudado no baixo rio Negro e baixo Solimões (Rubim, 1995) e embora ele 

germine no período seco e acompanhe a elevação das águas até a cheia, o período em que há 

maior produção de biomassa foliar e de colmos à superfície da água corresponde ao período 

identificado pela população moradora do Lago. Outra observação é que no PRQQ o período 

seco deixa uma larga faixa de solo nu às margens do Lago, que altera o albedo e intensifica a 

temperatura (Almeida et al., 2014), no entanto, é entre dezembro e janeiro que a água volta a 

alcançar a vegetação ciliar (Figura 39), revertendo as condições do albedo e potencializando 

condições favoráveis à formação de criadouros de anofelinos e o aumento de suas populações. 
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Figura 39. Fotografia em ponto na margem do lago do Puraquequara ressaltando a condição da subida da água 

entrando em contato com a vegetação nos meses de outubro (acima) e janeiro (abaixo). 
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No estudo desenvolvido por Cabral et al. (2010), no município de Santa Isabel do Rio 

Negro, localizado entre os municípios de São Gabriel da Cachoeira e Barcelos, os autores 

analisam o aumento da malária entre os anos de 2003 e 2007 e identificam um padrão de 

transmissão estável e um padrão de transmissão instável/epidêmico. O primeiro, em área de 

reserva indígena Yanomani, foi associado a um ambiente com criadouros naturais em meio à 

floresta e o segundo, na região urbana/periurbana, foi associado a criadouros artificiais nas 

margens das estradas que ligam as fazendas à cidade. O ano de 2007 apresentou um enorme 

aumento das ocorrências e os autores interpretaram esses aumentos como problemas de 

continuidade do monitoramento e do controle do Estado na região, descartando alterações do 

ambiente pelo homem ou questões climáticas. Ao analisar a malária na região 

urbana/periurbana no ano de 2007, sugerem que a origem esteja nos criadouros artificias e que 

os moradores dessas fazendas mantenham a transmissão por manter contato com os vetores 

nas proximidades desses criadouros. A base para essa argumentação, é que as curvas de 

crescimento da malária na região são muito similares e iniciam antes nas fazendas, depois 

inicia na área periurbana e por fim na área urbana, deixando claro o efeito de forma da curva 

de incidência e da defasagem entre as áreas (entre curvas). 

Observando-se os gráficos apresentados, verifica-se que as ocorrências se distribuem 

de forma diferente entre as duas regiões: nas fazendas os casos começam a crescer no mês de 

abril e a partir de junho evoluem fortemente até atingir o pico em novembro, enquanto na 

reserva indígena os casos já estão presentes em janeiro e formam uma curva bimodal com 

picos em junho e outubro. Se comparados os casos à precipitação deste ano (dados não 

mostrados), verifica-se que nas fazendas as curvas estão em fase oposta e entre Yanomamis 

estão em fase. Esta diferença pode estar associada ao impacto direto que as chuvas podem ter 

sobre as larvas em ambientes mais abertos e mais fechados, como são provavelmente os 

criadouros artificiais, às margens das estradas, e os criadouros naturais, em meio à floresta. 

Em Manaus (Tadei et al., 2004), pesquisadores verificaram que larvas de anofelinos 

coletadas em tanques de piscicultura, ocorriam em maior quantidade de tanques nos primeiros 

meses do ano. Em coletas feitas no ano de 2001, entre janeiro e março 100% dos tanques 

continham anofelinos e em 75% deles havia presença de A. darlingi; já entre agosto e 

setembro, estas porcentagens caíram respectivamente para 73 e 51%. Uma vez que ao redor 

de Manaus as maiores densidades de anofelinos costumam ocorrer entre maio e julho (Tadei 

et al., 2005) e começam a desaparecer a partir de agosto (Tadei et al., 2002; Tadei et al., 

2005), parece que o efeito artificial dos tanques de piscicultura sobre esses animais age 

principalmente no estabelecimento das populações no início do ano. Ao contrário dos 
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criadouros artificiais vistos por Cabral et al. (2010), aqui os criadouros artificiais não parecem 

ter efeito negativo da chuva, o que então reforça a lógica do efeito da cota verificado no 

PRQQ. Nesta dissertação sugerimos que, em função da cota, em geral as localidades às 

margens do Rio têm o pico da malária nos primeiros meses do ano ou, em localidades maiores 

(mais dinâmicas e com maiores conformações), têm níveis médios da incidência da malária 

no início do ano e chega ao pico ao redor de julho. 

Ainda, estudando populações de anofelinos no município de Novo Airão, localizado 

entre Barcelos e Manaus, Tadei et al. (1998) verificaram que durante a estação chuvosa, no 

começo do ano, a densidade destes mosquitos aumentou em abril e maio, alcançou pico em 

junho e decresceu até atingir níveis mais baixos de setembro a dezembro. A variação da 

densidade destes mosquitos segue o mesmo verificado nos estudos em Manaus citados acima 

e, assim, embora os autores se refiram aos períodos seco e chuvoso, há a possibilidade de 

forte influência da cota do Rio. 

A comparação das médias de incidência da malária nas áreas de estudo com as 

variações de anofelinos coletados ao redor do rio Negro mostra semelhança entre meses: 

- como dito acima, em SGC as médias de dados do SIVEP apontam tendência para 

menores e maiores incidências em junho/julho e outubro, que são os mesmos meses 

apontados por Tadei et al. (2012) como meses de menor e maior densidades de anofelinos em 

2010; e 

- no PRQQ, os meses de menor e de maior incidência da malária tendem a ocorrer 

respectivamente em outubro/novembro e julho. Nos trabalhos de Tadei e colaboradores 

apontados acima, vimos que as maiores densidades de anofelinos ocorreram entre maio e 

julho e que a partir de agosto os anofelinos “desaparecem”, se estendendo em baixas 

densidades até aproximadamente março/abril, quando, segundo os autores, foram 

estabelecidos os criadouros (ano de 2001). 

Os dados de anofelinos coletados não permitem uma comparação mensal com os 

dados da incidência da malária, mas demonstram uma forte proximidade, tanto em São 

Gabriel da Cachoeira como em Manaus, sugerindo que o sistema mantém a transmissão na 

região com eficiência. 

O Guia de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde brasileiro (Brasil, 2014), 

coloca entre 23 e 35 dias, a somatória do tempo necessário para desenvolvimento do mosquito 

e do período de incubação do P. vivax no mosquito. Para P. falciparum, o tempo é limitado 

entre 18 e 30 dias. Dessa maneira, mesmo com a presença de portadores assintomáticos, ao se 

considerar o período de incubação no homem de aproximadamente 17 dias para P. vivax e de 
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aproximadamente 12 dias para P. falciparum, é de se esperar que haja uma tendência à 

ocorrência de defasagem de pelo menos um mês entre um evento climático gerador de 

criadouros e a manifestação clínica da pessoa infectada. 

A proposta de que a defasagem entre o pico da cota e o pico da malária seja resposta à 

formação de criadouros provenientes do recuo das margens (Batista, 1946), prevê que o pico 

da malária seja resultado da produção de anofelinos nestes corpos d’água, prevendo assim a 

eficiência entre evento climático e incidência da malária. No entanto, se considerada a 

longevidade média de 60 dias para fêmeas adultas de A. darlingi (Wanderli Tadei, 

Comunicação pessoal, 2015), estudos que identificam a defasagem de um a dois meses entre 

picos (Wolfarth et al., 2013; Silva, 2014), podem estar identificando o efeito da sobrevivência 

de fêmeas adultas produzidas no pico da cota. Neste caso, a capacidade de transmissão, mais 

do que a produtividade de criadouros, seria o foco do aumento da incidência durante a vazante 

do rio. 

 A tendência à defasagem de dois meses encontrada por Silva, é referente a cotas a 

partir de 27,5 metros3. Em seu modelo final, o autor demonstra que no intervalo entre 27,5 e 

29,0 metros, a cota do rio Negro está associada às maiores ocorrências da malária na cidade, 

porém, desde que em períodos de pouca chuva. Sugere que é possível que “níveis do rio 

acima destas cotas associados a fortes chuvas devem provocar a destruição dos criadouros 

potenciais”. Durante o período analisado por Silva (2003 a 2011), apenas no ano de 2009 

ocorrem valores acima de 29 metros (maio, junho e julho), o que pode significar que a 

distribuição de frequência dos valores de cota possui baixa frequência de valores acima de 29 

metros e, assim, não representativa. Depois de 2009, valores acima de 29 metros voltaram a 

ocorrer em 2012 e desde então são registrados todos os anos, inclusive em 2015; sempre ao 

redor do mês de junho. Assim, o que ocorre é que o período de cheia tem enchido mais, no 

entanto, isso significaria uma mudança de tendência da transmissão? De fato, a curva do IPA 

(taxas de casos positivos por mil habitantes) em Manaus tem orientado seu pico para janeiro e 

achatado os valores durante o segundo semestre, mas isto pode ser apenas um reflexo da 

atuação do Estado controlando a transmissão quando ela tenderia a ser mais alta, baixando as 

taxas destes períodos. A ocorrência de fortes chuvas para este período também é de baixa 

tendência, principalmente para junho e julho, que estão entre os meses mais secos do ano. Nas 

análises de correlação cruzada do PRQQ, também foi possível encontrar correlação com a 

                                                 
3 Para cotas do rio Negro registradas em Manaus, se considera período de cheia as medidas a partir de 26 metros. 
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precipitação a uma defasagem ao redor de três meses. Sendo uma correlação positiva, fica 

reduzida a possibilidade do efeito negativo da precipitação na região. 

Durante o estudo desenvolvido por Magris et al. (2007) às margens do rio Orinoco, 

foram registrados picos: da precipitação em junho; da cota em agosto; da abundância de A. 

darlingi em setembro; e da incidência da malária também em setembro. Embora os autores 

tenham registrado dados durante apenas um ano, as diferenças entre picos foram iguais às 

defasagens verificadas na série temporal do PRQQ: dois meses entre precipitação e incidência 

e um mês entre cota e incidência. Os autores encontraram significância da cota máxima e 

também da abundância de anofelinos adultos com a incidência, o que foi justificado pela 

formação de grandes hábitats larvais resultantes de áreas inundadas pelo rio Orinoco, porém 

não encontraram significância estatística relacionada à precipitação, ressaltando apenas que o 

pico de anofelinos ocorreu durante a estação chuvosa e que começaram a ser capturados após 

o pico das chuvas, sem sugerir relação causal entre as variáveis. 

Defasagens entre precipitação e abundância de anofelinos ainda maiores e diferenças 

de defasagem entre localidades próximas, chegam a ser verificadas (Galardo et al., 2009), no 

entanto, a discussão do efeito de defasagem, causado pela cota e principalmente pela 

precipitação, leva à noção da diversidade de condições e respostas a nível local, como visto 

por Moreno et al. (2007) e Girod et al. (2011). 

As observações feitas em campo permitem sugerir que a abrupta retração das margens 

do lago do Puraquequara, no segundo semestre do ano, deixa para trás poucas poças com 

potencial de criadouro, de forma que os criadouros estão na própria margem do Lago. A 

esterilidade do ambiente para os anofelinos fica clara em outubro e novembro, quando as 

margens estão mais baixas e os igarapés correm em sua calha principal, reduzindo o número 

de criadouros. Ocorre que a partir de julho, os valores de incidência caem junto com os 

valores da cota, enquanto os valores de temperatura aumentam e alcançam valores anuais 

máximos entre setembro e novembro. Visto a inversão de fase entre incidência e temperatura 

a partir de julho, é possível que as temperaturas mensais médias acima de 28 oC, verificadas 

neste período, tenham efeito negativo sobre fases do desenvolvimento e da sobrevivência de 

anofelinos, assim como do desenvolvimento de plasmódios. Em estudos de laboratório 

utilizando malária de rato (Plasmodium chabaudi) em uma espécie de anofelino africano 

(Anopheles stephensi), Paaijmans et al. (2010) encontraram estes efeitos negativos em 

flutuações de temperaturas ao redor de 26 oC. Estudando mosquitos adultos da espécie Aedes 

aegypt, Azevedo (2015) verificou que em temperaturas médias de 30 oC a sobrevivência 

individual máxima foi de 40 dias, enquanto em temperaturas médias de até 28 oC, a 
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sobrevivência ultrapassou 60 dias. A autora verificou também, que a fecundidade foi reduzida 

pela metade em temperaturas maiores e que a ovoposição diminuiu em temperaturas 

superiores a 32 °C. As temperaturas citadas acima são típicas de ambientes tropicais e 

indicam que a temperatura média de 28 oC possa ser um divisor entre efeitos positivos e 

negativos sobre a malária no PRQQ. Um fator aditivo é a mudança de paisagem ocasionada 

pela retração das margens do Lago, o que possivelmente facilita a fuga de umidade retida nas 

florestas ao seu redor (Almeida et al, 2014). Se verdadeiras, estas relações favorecem o 

argumento de que um efeito conjunto de variáveis sobre a incidência da malária seja efetivo e 

eficiente, auxiliando na resposta em fase positiva e baixa defasagem da incidência sobre a 

cota. 

As diferenças encontradas na utilização de diferentes escalas espaciais, tendo em 

comum a dimensão das variáveis independentes e variável dependente, permitiu visualizar as 

características da paisagem em relação à incidência da malária. Na escala da bacia do rio 

Negro, os efeitos significativos distintos apontam para a diferença que os ambientes exercem 

sobre as variáveis físicas e biológicas. Nesta escala, há a clara identificação de que os 

movimentos de subida e descida das águas têm efeito sobre a incidência da malária. O 

conhecimento do ciclo de vida dos organismos envolvidos permite assumir que a subida das 

águas gera condições de formação de ambientes adequados para a procriação dos anofelinos, 

no entanto, há dificuldades no entendimento das relações entre as variáveis independentes, 

como por exemplo, as interações físicas entre elementos climáticos como temperatura e 

precipitação ou os efeitos sobre a temperatura e a umidade do ar que a interação entre a 

radiação solar e a paisagem podem produzir. Neste trabalho foi sugerida a possibilidade da 

condição de baixa variabilidade da precipitação tornar sua influência persistente no ambiente 

e assim afetar a incidência da malária em qualquer período. A análise na escala da bacia do 

Puraquequara, por sua vez, permitiu reforçar o efeito da cota sobre a incidência da malária, 

por meio dos movimentos de subida e descida das águas favorecendo a formação de 

criadouros. No entanto, a análise ao nível da localidade, permitiu verificar efeitos não só da 

cota como da temperatura e/ou da precipitação. Foi sugerido que o efeito frequente da 

precipitação esteja associado a ambientes de igarapé, que por sua vez sentem com mais 

rapidez e intensidade os efeitos das chuvas. A localidade Igarapé 1, foi a única a sofrer efeito 

das três variáveis e aparentemente a sazonalidade é determinada pela distância do Rio e sofre 

influências da chuva na condição de igarapé. Mas como explicar o efeito da temperatura neste 

local? Voltando para o modelo de regressão desenvolvido com dados do PRQQ, apenas a cota 

tem efeito significativo sobre a incidência da malária, mas já vimos que os resultados dos 
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modelos de efeitos mistos executados ao nível das localidades reforça essa relação e sugere 

que isso possa ser o efeito de barramento do Rio sobre o Lago, pois mais do que a relação 

direta da cota com a incidência da malária, é a relação da proximidade do Rio que determina a 

sazonalidade. Essa ideia foi apontada também por Barros & Honório (2007). A temperatura 

parece ter um efeito muito importante, mas visto as análises em diferentes escalas, seu efeito é 

muito importante como componente do efeito conjunto de variáveis, inviabilizando o 

desenvolvimento e sobrevivência de anofelinos. 

O acompanhamento de parâmetros locais permitiu a verificação de diferenças entre os 

pontos monitorados, no entanto, a impossibilidade de obtenção de dados de criadouros e do 

vetor ao longo das diferentes paisagens, não possibilitou uma análise relacional entre 

parâmetros ambientais e as fases do vetor. Estudos que coletam dados de abundância, 

paridade e infectividade do vetor, oferecem respostas mais concretas, porém, dada a 

variabilidade de condições locais, as respostas são as mais diversas, mantendo as incertezas. 

O entendimento das relações fundamentais entre as variáveis envolvidas e qual sua resposta a 

alterações em condições específicas, exige um conjunto diversificado de métodos e 

instrumentais em face à complexidade que envolve o ciclo da malária e sua relação com o 

homem e com o ambiente. No entanto, a utilização de dados do SIVEP permitiu a observação 

de que variáveis hidrológicas e climáticas exercem efeitos distintos, tendo cada variável um 

efeito preponderante em diferentes regiões. Tais observações podem ser úteis na determinação 

de estratégias de controle da transmissão da malária, permitindo que os responsáveis pelo 

controle utilizem previsões climáticas como ferramenta para apoiar ações dos órgão 

responsáveis. Assim, sugere-se em trabalhos futuros: 

- aumentar o número de amostras nas escalas sub-regional, buscando analisar as condições de 

alto, médio e baixo rio; 

- aumentar o número de amostras na escala local em ambientes de lago e testar o efeito de 

barramento e o “efeito de igarapé”; 

- amostrar ambientes de beira de rio em escala de localidade; e 

- ampliar a amostragem que permita avaliar melhor os efeitos da temperatura ao nível regional 

e local e aprofundar as análises em busca da verificação de existência de faixas de 

temperatura que possam atuar como fator limitante da transmissão.



 

 

 

7. CONCLUSÃO 

 

- A cota do rio, a temperatura do ar e a precipitação, tiveram efeitos estatisticamente 

significativos sobre a incidência da malária autóctone em duas das regiões estudadas; 

 

- A cota do rio, a temperatura do ar e a precipitação, atuaram de forma distinta em 

cada região: principais reguladores da incidência da malária foram a temperatura do ar em 

SGC, a precipitação em BARC e a cota do rio no PRQQ; 

 

- A aplicação de diferentes escalas espaciais na análise dos efeitos que a cota do rio, a 

temperatura do ar e a precipitação tiveram sobre a incidência da malária, permitiu explorar 

diferentes mecanismos pelos quais a transmissão atua no PRQQ. Enquanto o forte efeito 

estatístico da cota sobre a incidência da malária na região do Lago apontou para o reflexo que 

o movimento de subida e descida da água do Lago tem sobre a formação de criadouros e, 

assim, sobre a transmissão da malária, o efeito estatístico da precipitação concentrado em 

ambientes de igarapé apontou para o reflexo da precipitação sobre a qualidade liminológica e 

física de criadouros neste tipo de ambiente; 

 

- O efeito de barramento do rio Amazonas sobre o lago do Puraquequara, criou um 

efeito de cota que age transversalmente ao Rio e, assim, gerou sazonalidades diferentes entre 

localidades de acordo com a distância que elas estão do Rio; 

 

- A comparação entre valores médios de temperatura do ar e incidência da malária, 

sugerem que a temperatura ao redor de 28 oC possa atuar como fator limitante da transmissão 

da malária nas regiões de BARC e PRQQ.  
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ANEXOS 

 

Bacia do Puraquequara (Análise Estatística)  

 

A seguir são apresentadas as séries temporais e os modelos para cada uma das 

localidades. Para cada localidade temos um modelo, os p valores < 0,1 indicam relação. Na 

Localidade 1, por exemplo, a cota e a precipitação possuem efeito significativo na incidência 

da Malária. 

 

Tabela 1. Localidade Baía - Resultado do modelo de efeitos mistos 

 

  numDF denDF F-value p.value 

Cota 1 129 109.9 <0,001 
Temperatura 1 129 0.181 0.671 

Precipitação 1 129 13.28 <0,001 

Valores p < 0,1 são considerados significativos. 

 

  

Figura 1. Localidade Baía - Séries temporais das variáveis. Média de Incidência, Temperatura, Precipitação e 

Cota.   
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 Tabela 2. Localidade Ilha - Resultado do modelo de efeitos mistos 

 

  numDF denDF F-value p.value 

Cota 1 129 104.8 <0,001 

Temperatura 1 129 0.476 0.491 

Precipitação 1 129 9.271 0.003 

Valores p < 0,1 são considerados significativos. 

 

 

Figura 2. Localidade Ilha - Séries temporais das variáveis. Média de Incidência, Temperatura, Precipitação e 

Cota.    
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Tabela 3. Localidade Igarapé 4 - Resultado do modelo de efeitos mistos 

 

  numDF denDF F-value p.value 

Cota 1 129 206.2 <0,001 

Temperatura 1 129 0.007 0.932 

Precipitação 1 129 7.038 0.009 

Valores p < 0,1 são considerados significativos. 

 

 

Figura 3. Localidade Igarapé 4 - Séries temporais das variáveis. Média de Incidência, Temperatura, 

Precipitação e Cota.    
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Tabela 4. Localidade Igarapé 5 - Resultado do modelo de efeitos mistos 

 

  numDF denDF F-value p.value 

Cota 1 129 128.8 <0,001 

Temperatura 1 129 1.747 0.189 

Precipitação 1 129 6.858 0.01 

Valores p < 0,1 são considerados significativos. 

 

 

Figura 4. Localidade Igarapé 5 - Séries temporais das variáveis. Média de Incidência, Temperatura, 

Precipitação e Cota.    



94 

 

 

Tabela 5. Localidade Península - Resultado do modelo de efeitos mistos. 

 

  numDF denDF F-value p.value 

Cota 1 129 62.49 <0,001 

Temperatura 1 129 0.028 0.868 

Precipitação 1 129 0.499 0.481 

Valores p < 0,1 são considerados significativos. 

 

Figura 5. Localidade Península - Séries temporais das variáveis. Média de Incidência, 

Temperatura, Precipitação e Cota.    
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Tabela 6. Localidade Vila Puraquequara - Resultado do modelo de efeitos mistos 

  numDF denDF F-value p.value 

Cota 1 129 98.27 <0,001 

Temperatura 1 129 3.79 0.054 

Precipitação 1 129 0.648 0.422 

Valores p < 0,1 são considerados significativos. 

 

 

Figura 6. Localidade Vila Puraquequara - Séries temporais das variáveis. Média de 

Incidência, Temperatura, Precipitação e Cota.    
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Tabela 7: Localidade Beira do Rio - Resultado do modelo de efeitos mistos. 

  numDF denDF F-value p.value 

Cota 1 129 67.39 <0,001 

Temperatura 1 129 0.573 0.451 

Precipitação 1 129 0.609 0.436 

Valores p < 0,1 são considerados significativos. 

 

 

Figura 7. Localidade Beira do Rio - Séries temporais das variáveis. Média de Incidência, 

Temperatura, Precipitação e Cota.    
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Tabela 8. Localidade Igarapé 3 - Resultado do modelo de efeitos mistos 

 

  numDF denDF F-value p.value 

Cota 1 129 84.93 <0,001 

Temperatura 1 129 0.769 0.382 

Precipitação 1 129 3.887 0.051 

Valores p < 0,1 são considerados significativos. 

 

 

Figura 8. Localidade Igarapé 3 - Séries temporais das variáveis. Média de Incidência, 

Temperatura, Precipitação e Cota.   
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Tabela 9. Localidade Lago - Resultado do modelo de efeitos mistos 

 

  numDF denDF F-value p.value 

Cota 1 129 233.2 <0,001 

Temperatura 1 129 6.986 0.009 
Precipitação 1 129 0.11 0.741 

Valores p < 0,1 são considerados significativos. 

 

   

Figura 9. Localidade Lago- Séries temporais das variáveis. Média de Incidência, 

Temperatura, Precipitação e Cota.   
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Tabela 10. Localidade Igarapé 2 - Resultado do modelo de efeitos mistos 

 

  numDF denDF F-value p.value 

Cota 1 129 54.33 <0,001 

Temperatura 1 129 1.42 0.236 

Precipitação 1 129 0.779 0.379 

Valores p < 0,1 são considerados significativos. 

  

 

Figura 10. Localidade Igarapé 2 - Séries temporais das variáveis. Média de Incidência, 

Temperatura, Precipitação e Cota.  
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Tabela 11. Localidade Igarapé 1 - Resultado do modelo de efeitos mistos 

 

  numDF denDF F-value p.value 

Cota 1 129 127.1 <0,001 
Temperatura 1 129 8.046 0.005 
Precipitação 1 129 9.87 0.002 

Valores p < 0,1 são considerados significativos. 

  

 

Figura 11. Localidade Igarapé 1 - Séries temporais das variáveis. Média de Incidência, 

Temperatura, Precipitação e Cota.  


