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Abstract. Malaria is transmitted by Anopheles vectors contaminated by a Plasmodium protozoan. The state of
Pará, Brazil, has a incidence influenced by risk factors, such as disorderly occupation and large migration flows,
linked to development projects like dams. This study presents a malaria spatial distribution analysis, in the
period of 2005 to 2011, at Aldeia Paquiçamba, Belo Monte, Santo Antônio and Terra Arroz Cru localities
contained in the future Belo Monte dam direct influence area, considering its environmental, socioeconomics
and epidemiological characteristics. In this work it was used data from SIVEP-Malaria/Brazilian Health
Ministry, Amazon Deforestation Monitoring Project/Institute for Space Research and incidence localities
georeferencing. Thematics analyses were done with Neural Network Image Processing and Geostatistics. A
geodatabase was generated. The analysis showed that the Aldeia Paquiçamba had the lowest rate of
deforestation due to be a conservation area, and a low incidence of malaria. Belo Monte, located near the BR230, showed around 50% of deforestation due to uncontrolled expansion of its urban area, and a media incidence
of the disease. Santo Antonio had the highest rate of deforestation, due to farming practice, but had the lowest
incidence due to low existing population. Terra Arroz Cru had more than 60% incidence, but a small
deforestation rate, around 21%. The analysis showed a direct relationship between the correlated variables at
Paquiçamba, Belo Monte and Santo Antonio, but in Terra Arroz Cru, this relationship was not observed directly,
possibly due to population’s socioeconomics characteristics, whose living conditions allowed contact with the
risk factors.
Palavras- Chaves: Geoprocessing, Artificial Neural Networks, Epidemiology, Malaria, Geoprocessamento,
Redes Neurais Artificiais, Epidemiologia, Malária.

1. Introdução
A malária é uma doença infecciosa, febril aguda com grande importância epidemiológica
na Amazônia por sua elevada transmissão e facilidade de evolução para formas graves quando
não tratada corretamente e em tempo hábil. É transmitida ao homem por um protozoário do
gênero Plasmodium. No Brasil três espécies estão associadas à malária: P. vivax, P.
falciparum e P. malariae. Não há registro de infecções por P. ovale, senão àquelas notificadas
como casos importados da África, conforme Guia de Vigilância Epidemiológica (2005).
A transmissão ocorre com a inoculação das formas infectantes ao homem (esporozoítos)
através da picada do mosquito fêmea do gênero Anopheles, mosquito pertencente à ordem dos

dípteros, família Culicidae. Este gênero compreende mais de 400 espécies, mas, o principal
vetor no Brasil é o A. darlingi, que se destaca na transmissão da doença pela sua distribuição
geográfica, antropofilia e capacidade de ser infectado por diferentes espécies de plasmódios.
Conforme estudos realizados por Tosta et al. (2000).
Este agravo se expressa na Região Amazônica de forma diferenciada, sendo que um dos
seus principais fatores de risco é a forma de ocupação humana na região, que juntamente com
características ambientais e socioeconômicas favoráveis influenciam as chances da ocorrência
deste agravo, conforme Ferraroni et al. (1977), Gasparetto et al. (2007). Este fato pode ser
observado, por exemplo, na execução de um projeto de construção de uma Usina Hidrelétrica,
devido aos impactos ambientais e socioeconômicos, que ocorrem no seu espaço geográfico
conforme Sousa (2000).
Considerando as relações entre as variáveis intervenientes e determinantes da incidência
da malária anteriormente apontadas o presente trabalho objetivou desenvolver um estudo
exploratório sobre a possibilidade do interrelacionamento de banco de dados entomológicos,
ambientais, epidemiológicos e de imagens de satélite e bases cartográficas, para realização de
analises espaço-temporal da incidência da malária, na área de influência direta da futura Usina
Hidrelétrica de Belo Monte (UHBM), localizada no município de Vitória do Xingu, no Estado
do Pará (PA), no período de 2004 a 2009.
Para a realização deste trabalho foram utilizadas geotecnologias disponíveis no
Laboratório de Geoprocessamento Epidemiológico (LABGEO) do Instituto Evandro Chagas
(IEC), órgão de pesquisa científica do Ministério da Saúde (MS) e do Laboratório de
Geoprocessamento, Análise Espacial e Monitoramento por Satélite da Amazônia (LAGAM)
da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), no sentido de desenvolver um modelo
de análise ecoepidemiologica da malária, através do interrelacionamento de Bancos de Dados
Georrefrenciados (BDGeo) de pacientes laboratorialmente confirmados com a doença,
criadouros naturais e artificiais de vetores, cobertura vegetal e uso do solo. Para gerar as
informações ambientais foram classificadas de forma não supervisionada imagens de satélites
com a utilização de uma Técnica de Inteligência Artificial (IA) conhecida como Redes
Neurais Artificiais (RNA), que auxiliou a compreensão das relações ecoepidemiologicas, que
tem se estabelecido, nos últimos anos, nas localidades de Aldeia Paquiçamba, Belo Monte,
Santo Antônio e Terra Arroz Cru, todas contidas na área de estudo. A escolha dessas quatro
localidades referenciais se deu pelo fato das mesmas apresentarem diferentes características
ambientais e socioeconômicas representativas da área de estudo, que foram importantes para
analisar a evolução espaço-temporal da incidência da doença, bem como correlacionar
variáveis ambientais e socioeconômicas, consideradas importantes por poderem influenciar
diretamente a incidência da doença, conforme estudos realizados por Vasconcelos et al.
(2006), Relatório de Impacto ambiental (2009).
2. Metodologia
Ao longo do desenvolvimento do trabalho foram utilizados dois tipos de fontes de dados,
a saber, as fontes primárias como livros, artigos, dissertações, teses, relatórios de campo e
registros de georreferenciamento dos dados ambientais (drenagem e vegetação),
socioeconômicos (demografia e relações produtivas) e epidemiológicos (criadouros, locais de
captura de vetores e moradia de pacientes laboratorialmente confirmados) e fontes
secundárias como bases de dados cartográficos de limites municipais e sedes dos municípios
disponibilizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de imagens de
satélite LandSat, sensor TM-5, na escala 1:250.000, nas órbitas pontos 225/ 062, 225/063,
226/062 e 226/063, adquiridas no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e do radar
(SAR) R99, fornecidas pelo Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM), que foram préprocessadas com o software Erdas 8.3 e do Sistema de Informação e Vigilância

Epidemiológica da Malária (SIVEP-Malária) do MS, que foram depurados no ambiente de
tabulação de banco de dados TabWin 3.2, sendo que estes posteriormente foram
georreferenciadios, com o receptor do Sistema de Posicionamento Global (GPS) Garmin
76CSx. Foram utilizadas também informações da Secretaria Municipal de Saúde do
Município de Vitória do Xingu, como os resultados de exames laboratoriais de pacientes
confirmados com a doença e do censo demográfico do IBGE (2000), além de informações
ambientais, disponibilizadas pelo IBAMA (2005).
Os dados ambientais georreferenciados relativos aos tipos de vegetação e utilização do
solo foram obtidos através da classificação não supervisionada das imagens de satélite
anteriormente pré-processadas para melhorar a sua acuidade visual. Este processo foi
realizado a partir da utilização de um Classificador Neural de Imagens de Satélite, conforme
estudos realizados por Veiga et al. (2010). O processo de integração das bases de dados e de
imagens geradas foi executado nos softwares de geoprocessamento TerraView 3.1.3 e ArcGis
9.3.
Para analisar a distribuição espacial da incidência da doença, em termos dos casos novos
notificados em cada uma nas quatro localidades de referência foram realizadas séries
históricas do agravo no ambiente Excell 2003. Posteriormente foram realizados trabalhos de
campo, na área de estudo, com o objetivo de fazer um levantamento socioeconômico rápido
em termos das características das moradias dos pacientes e sua relação de proximidade com as
variáveis ambientais trabalhadas. Na seqüência foi construído um mapa de Kernel, a partir do
qual foi possível observar a densidade espacial dos casos, que foi posteriormente
correlacionada aos dados ambientais gerados e expressos em mapas temáticos, através da
utilização da técnica de Moran Map, que expressou visualmente a autocorrelação espacial
entre as variáveis trabalhadas, gerando um valor de associação espacial entre as mesmas.
4. Resultados e Discussão
A execução do projeto iniciou com o desenvolvimento de um modelo de integração de
dados e recursos computacionais tais como bancos de dados geográficos e um sistema
inteligente de classificação de imagens de satélites baseado em redes neurais artificiais,
desenvolvido pelo LabGeo/IEC/SVS/MS. O uso do Sistema de Informação Geográfica (SIG)
possibilitou o inter-relacionamento dos dados obtidos, possibilitando a execução de análises
geoestatísticas e sua expressão visual na área de estudo, que pode vista na figura 1 abaixo.

Figura 1: Área de influência direta da UHBM e localidades de estudo.

A execução do projeto iniciou com o desenvolvimento de um modelo de integração de
dados e recursos computacionais tais como bancos de dados geográficos e um sistema
inteligente de classificação de imagens de satélites baseado em redes neurais artificiais,
desenvolvido pelo LabGeo/IEC/SVS/MS. O uso do Sistema de Informação Geográfica (SIG)
possibilitou o inter-relacionamento dos dados obtidos, possibilitando a execução de análises
geoestatísticas e sua expressão visual na área de estudo, que pode vista na figura 1 acima.
Na seqüência foram desenvolvidos os bancos de dados georreferenciados (BDGEO’s),
com as bases de dados epidemiológicas e ambientais levantadas e posteriormente depuradas,
do município de Vitória do Xingu. Este processo permitiu observar que a distribuição dos
casos confirmados de malária, nas áreas de estudo não era homogênea, apresentando
gradientes de incidência. Desta forma as localidades que apresentaram maiores e menores
incidência em todos os anos foram Terra Arroz Cru (03º22’11.4”S e 51º57’15.0”W), Santo
Antônio (03°07’23,79’’S e 51°47’25,73’’W), Belo Monte (03°07’34,62’’S) e
51°42’03,40’’W) e Aldeia Paquiçamba (03°22’46,67’’S e 51°45’16,54’’W), respectivamente,
conforme pode ser observado na série histórica da figura 2 abaixo.
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Figura 2: Série histórica da incidência da malária em 4 localidades do município de Vitória do
Xingu-Pa.
As informações ambientais, demográficas e epidemiológicas foram interrelacionadas em
um BDGEO, que associou também conteúdos informacionais pré-existentes, em outros banco
de dados, desenvolvidos em trabalhos de campo, ao longo de outras ações do LabGeo. A
figura 3 abaixo mostra um fragmento do BDGEO gerado.
Após o interrelacionamento dos BDGEO´s com as imagens digitais geradas a partir da
utilização do Classificador Neural de Imagens de Satélite foi possível observar a localização
dos tipos de vegetação e relações antrópicas, a saber, floresta de terra firme, florestas aluviais,
áreas antropizadas e pastagens. Conforme pode ser observado na figura 4 abaixo.
Os tipos de vegetação e os antropísmos não ocorreram de forma homogênea, na área de
estudo, desta forma a localidade de Terra Arroz Cru apresentou a maior incidência do agravo
com mais de 60% de casos positivos, porém uma pequena taxa de desflorestamento em
relação às apresentadas pelas outras localidades, que foi em torno de 21%, este fato pode estar
relacionado à grande quantidade de criadouros naturais de formas anofelinas imaturas
encontradas nesta área, esta relação foi observada anteriormente em trabalhos realizados em
outros lugares na Amazônia, conforme estudos realizados por Wood e Porro (2002). A
localidade de Belo Monte, que se localiza próxima da BR-230, apresentou em torno de 50%
de desflorestamento, possivelmente devido à expansão desordenada da sua malha urbana
associada a um intenso fluxo migratórios, além de um crescimento médio da incidência do
agravo, conforme estudos realizados por Nobre et al. (1991), Marques e Pinheiro (1982).

Santo Antônio teve o maior índice de desflorestamento, pela constante prática da pecuária,
porém possui o menor número de casos confirmados devido à baixa população residente nesta
área, esta relação foi observada em outros trabalhos desenvolvidos com a mesma temática por
Wood e Porro (2002), McCracken et al. (2002). De forma diferenciada de todas as outras
áreas, a Aldeia Paquiçamba obteve a menor taxa percentual de desflorestamento,
possivelmente devido ser uma área de preservação indígena, associado a este fato foi
observado também uma menor incidência da malária, conforme estudo feito por Sawyer
(2002). A análise da imagem gerada pelo estimador de intensidade de Kernel mostrou uma
relação direta entre as variáveis correlacionadas nas localidades de Aldeia Paquiçamba, Belo
Monte e Santo Antonio, sendo que em Terra Arroz Cru, não foi observada esta relação direta,
possivelmente devido às características socioeconômicas da população, cujas condições de
moradia possibilitaram um maior contato com os vetores da doença, com proliferação de
criadouros artificiais e temporários, aumentando os fatores de risco de infecção. Conforme
mostra a figura 5 abaixo.

Figura 3: Fragmento do banco de dados geográfico gerado com informações ambientais,
demográficas e epidemiológicas, produzido pelo LabGeo /IEC/SVS/MS

Figura 4: Imagem classificada apresentando os tipos de vegetação e antropísmos existentes na
área de estudo.

Foi possível observar também nas imagens de satélite classificadas que na margem direita
do rio Xingu estão os seus maiores e mais importantes afluentes, nestes locais as florestas são
mais preservadas devido à presença de terras indígenas. Nesta área encontram-se as
localidades de Aldeia Paquiçamba e Belo Monte, no trecho localizado entre a barragem
principal e a casa de força principal. Neste trecho possivelmente vai ocorrer uma diminuição
da quantidade de água, quando a usina entrar em funcionamento. Assim sendo, nesta área há
uma maior probabilidade de um aumento processual e sistêmico na incidência dos casos de
malária, devido ao provável estabelecimento de grandes áreas de criadouros artificiais das
formas imaturas dos vetores desta doença, conforme estudos realizados por Sousa (2000),
Vasconcelos et al (2006) e Veiga (2001)

Figura 5: Mapa de Kernel mostrando a intensidade de casos de malária, na área de estudo.
6. Conclusão
As ferramentas e técnicas computacionais utilizadas no desenvolvimento deste trabalho
foram úteis para um entendimento preliminar dos processos ecoepidemiológicos, que ora
estão se estabelecendo na área de futura UHBM. Os dados gerados podem ser utilizados para
apoiar processos de tomada de decisão em saúde pública, considerando a provável futura
espacialização da malária, na região conforme estudos realizados por IBGE (2011) e Forattini
(2002). A partir das análises geradas foi possível verificar onde possivelmente deverão se
estabelecer fatores de risco para a doença, além do seu dimensionamento, como localização
de criadouros de vetores da fauna anofelina, devido à alteração espacial das coleções hídricas,
que estão localizadas na bacia hidrográfica do rio Xingu e seus tributários, conforme IBAMA
(2011). Foi observado ainda que o tipo de vegetação e as formas de ocupação humana
deverão influenciar na tendência de alteração dos indicadores de incidência do agravo, de
forma diferenciada nas áreas de estudo. Do ponto de vista socioeconômico, foi possível
estimar que no período de obras, o fluxo de pessoas na região deverá aumentar de forma
processual, comparado ao cenário atual. Este fato causará impacto nos indicadores
epidemiológicos da doença, com a formação de núcleos urbanos com condições inadequadas
de moradia, facilitando a disseminação de doenças. Com a continuidade das práticas de
monitoramento utilizando técnicas de Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto, novos
cenários da doença poderão ser construídos.
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