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Sinopse: 

 

Estudou-se o número de casos de malária em 4 municípios do estado do 

Amazonas para o período de 2003 a 2009 e sua relação com as variáveis 

ambientais. Utilizou-se para este estudo dados de temperatura, precipitação e 

nível d’água (cota), bem como a aplicação da análise de correlação de spearman. 
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RESUMO 
 

O objetivo deste trabalho consiste em realizar uma análise epidemiológica 
espacial, temporal e estatística sobre a incidência da malária em 4 municípios do 
estado do Amazonas: Coari, Codajás, Manacapuru e Manaus. O estudo busca a relação 
dos casos de malária com as variáveis ambientais, tais como: temperatura, 
precipitação, nível d’água e repiquete com o intuito de identificar relações 
significativas de aumento ou diminuição dos casos de malária. Utilizou-se uma série 
de 7 anos (2003 a 2009) de dados para estudo. Aplicou-se em análise estatística a 
Correlação de Spearman para examinar a relação entre as variáveis ambientais e os 
casos de malária. Os resultados epidemiológicos da malária exibem uma distribuição 
de forma heterogênea entre os municípios e variam ao longo dos anos em maior e 
menor transmissão, inclusive em anos influenciados por eventos climáticos. Os 
municípios que apresentaram o maior risco de aquisição da malária foram Manacapuru 
e Coari, respectivamente. Observa-se o aumento das notificações de casos da doença 
no período da estação seca, principalmente a partir do mês de agosto, apresentando 
registros mais concentrados na época de estiagem da precipitação. Os picos sazonais 
da malária nos municípios de Coari, Codajás e Manacapuru apresentam-se numa 
média de 1 a 2 meses antes da temperatura máxima anual, e para Manaus numa média 
de 2 a 3 meses antes da temperatura máxima anual. O número de casos de malária 
exibem seus picos sazonais numa média de 1 a 2 meses após as cheias dos rios. Nos 
dados hidrológicos observa-se fenômenos hidrológicos conhecidos como repiquete. O 
tempo de duração total do repiquete pode variar de 9 à 56 dias. Existem repiquetes 
inferiores a 30 dias, igual ou acima de 30 dias e menores que 60 dias. Presumi-se que 
repiquetes com tempo de duração maior que 30 dias influenciem nos casos anômalos 
de malária. Supostamente só há ocorrência de picos anômalos de malária com variação 
de repiquete superior a 20 dias (tempo entre o máximo nível d’água do repiquete até o 
mínimo nível d’água do repiquete). O pico anômalo da malária apresenta-se, em 
média, de 1 a 1 mês e meio após o repiquete. Os resultados estatísticos apresentam 
uma correlação estatisticamente significativa entre os casos de malária e a 
temperatura, precipitação, nível d’água. Correlações positivas entre a temperatura 
mensal e os casos de malária apresentaram p-valores entre 0,0008 à 0,05. Correlações 
negativas entre a precipitação e os casos de malária apresentaram p-valores entre 
<0,0001 a 0,05. Correlações positivas entre o nível d’água e os casos de malária 
apresentaram p-valores entre 0,0003 a 0,04. De todas as variáveis estudadas a 
temperatura parece ser a mais fraca influência sobre a malária, e a precipitação o fator 
mais importante, principalmente para o município de Coari. O nível d’água também 
tem influência importante sobre os casos de malária como evidenciado em 
Manacapuru. Cada município tem sua particularidade e preferência quanto relação 
entre às variáveis ambientais e a malária, como foi observado para Coari e 
Manacapuru. Ações de controle da malária tem que ser diferenciada e modelada 
conforme a exigência de cada município endêmico. 
 
Palavras-Chaves: Malária, variáveis ambientais, hidrologia e repiquete. 
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ABSTRACT 
 

The objective this work to conduct an epidemiological analysis of spatial, 
temporal and statistics on the incidence of malaria in four municipalities of Amazonas 
state: Coari Codajás, Manacapuru and Manaus. The study focuses on the relationship 
of malaria with environmental variables such as temperature, rainfall, water level and 
repiquete in order to identify significant relationships to increase or decrease in 
malaria cases.We used a series of seven years (2003-2009) of data for study. Applied 
in statistical analysis Spearman correlation to examine the relationship between 
environmental variables and malaria cases. Epidemiological evidence of malaria 
exhibit a heterogeneous distribution among municipalities and vary over the years into 
high and low transmission, even in years influenced by weather events. The 
municipalities that had higher risk of acquiring malaria were Manacapuru and Coari, 
respectively. Was observe an increased reporting of cases of disease during the dry 
season, mainly from the month of august, with records concentrated in the dry season 
rainfall. Seasonal peaks of malaria in the municipality of Coari, Codajás Manacapuru 
presents a average of 1 to 2 months before the annual maximum temperature, and 
Manaus to an average of 2 to 3 months before the annual maximum temperature. The 
number of malaria cases display their seasonal peaks in an average of 1 to 2 months 
after the floods of rivers. In hydrological data is observed hydrologic phenomena 
known as repiquete. The total duration of repiquete can vary from 9 to 56 days. There 
repiquetes less than 30 days, equal or more than 30 days and less than 60 
days. Assumed that repiquetes with duration greater than 30 days bearing in 
anomalous cases of malaria. Supposedly there's only occurrence of anomalous peaks 
from malaria ranging repiquete more than 20 days (time between maximum level 
repiquete to the minimum level of repiquete). The anomalous peak of malaria is 
presented, on average, 1 to 1,5 months after the repiquete. The statistical results show 
a statistically significant correlation between malaria cases and the temperature, 
rainfall, water level. Positive correlations between the monthly temperature and 
malaria cases with p values between 0.0008 to 0.05. Negative correlations between 
rainfall and malaria cases with p values between <0.0001 to 0.05. Positive correlations 
between water level and malaria cases with p values between 0.0003 to 0.04. Of all the 
variables studied, the temperature seems to be the weakest influence on malaria, and 
precipitation the most important factor, especially for the municipality of Coari. The 
water level also has important influence on the cases of malaria as evidenced in 
Manacapuru. Each municipality has its particularity and preference as to the 
relationship between environmental variables and malaria, as observed for Coari and 
Manacapuru. Actions to control malaria should be differentiated and shaped according 
to the requirement of each endemic municipality. 

 
Key Words: Malaria, environmental variable,hydrology and repiquete. 
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CAPÍTULO 1 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais da malária 

 
A malária é uma doença endêmica em 109 países e territórios, em regiões de 

zonas tropicais e subtropicais, abrangendo quase todos os continentes do mundo, com 

intensidade de transmissão que variam de muito baixa a extremamente alta (WHO, 

2008). Na figura 1 pode ser observado os vetores dominantes da malária designados em 

cada região endêmica ou de potencialidade endêmica. 

 

Figura 1. Distribuição Global de dominância ou potencialidade de vetores importantes da malária. 

Fonte: Kiszewski et a.l, 2004. 
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Para o Brasil foram notificados mais de 350.000 casos anualmente no período de 

2001 a 2007, com um máximo número de casos superior a 600.000 em 2005 (WHO, 

2008). Esta doença é considerada um grave problema de saúde pública principalmente 

na região da Amazônia legal, onde ocorrem aproximadamente 99,5% dos casos da 

doença registrados no Brasil (Figura 2). Na região Amazônica, no período de 1960 a 

1976, foram registrados menos de 100 mil casos de malária por ano. Durante este 

período houve uma forte tendência na elevação da doença em função da ocupação da 

região. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), estima-se que ocorra 

no mundo cerca de 300 a 500 milhões de novos casos e 1 milhão de mortos por ano 

(Ministério da Saúde, 2003).  

 

Figura 2. Mapa do Brasil destacando as áreas de risco para malária pelos diferentes níveis de incidência 

parasitária anual (Ministério da Saúde, 2009). 

Fonte: Ministério da Saúde, 2009. 

 

Atualmente a região Amazônica é objeto de extensas alterações ambientais em 

decorrência dos grandes empreendimentos que foram e estão sendo instalados. Essas 

atividades introduzem modificações no ecossistema, afetando a interação organismo-

ambiente e dentre tais alterações estão as doenças como a malária. A intervenção 

humana na Amazônia brasileira promove contatos entre humanos e vetores que podem 

favorecer a propagação dos mosquitos (Anopheles), e a propagação da malária devido à 

falta de planejamento e infra-estrutura para controlar esta doença. Enfocando-se a 
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Amazônia como um todo, é possível detectar inúmeras áreas cujas condições são 

extremamente favoráveis à ocorrência elevada da malária (Tadei et al., 1988; 1998). 

 

1.2  Contextualização do problema e Justificativa 

 
Estudos sobre a distribuição epidemiológica e os possíveis impactos da malária 

ao homem ainda são considerados subestimados, uma vez que há poucos trabalhos 

sobre a relação epidemiológica com impactos antrópicos principalmente nas grandes 

cidades da região (Barbosa, 2008). 

Mudanças no uso do solo associadas às alterações climáticas podem produzir 

grandes impactos sobre a saúde humana. As flutuações climáticas sazonais produzem 

um efeito na dinâmica das doenças vetoriais o que pode ser agravado com as enchentes 

ou secas que afetam a qualidade e o acesso à água (Martins et al, 2004; Santos, 2006; 

Silva, 2006). 

O crescimento populacional, o desmatamento em grande escala dentre outros 

fatores tem causado alterações ainda pouco avaliadas no ciclo hidrológico. Segundo 

Santos (2006) em períodos de estiagens mais prolongados se pode perceber o aumento 

dos problemas de saúde e aumento dos casos de malária. 

Diversas doenças, principalmente transmitidas por vetores, são limitadas por 

variáveis ambientais como temperatura, umidade, padrões de uso do solo e de vegetação 

(Hay et al., 2004). As doenças transmitidas por vetores constituem, ainda hoje, 

importante causa de morbidade e mortalidade no Brasil e no mundo. O ciclo de vida dos 

vetores, assim como dos reservatórios e hospedeiros que participam da cadeia de 

transmissão da doença, está fortemente relacionado à dinâmica ambiental dos 

ecossistemas onde estes vivem. 

As chuvas são responsáveis pela elevação do nível dos rios locais (Martens et 

al., 1995). Tal regime tem importância fundamental nos processos ecológicos das áreas 

alagáveis deste modo o pulso de inundação controla os ciclos biogeoquímicos, ritmos de 

crescimento e ciclos de vida de muitas espécies de biota (Junk, 1997). 

Como o aumento da reprodução do Anopheles está relacionado com gestão da 

água pelo homem, a dinâmica deste recurso natural pode causar efeitos significativos 

sobre a dinâmica da malária. Com a industrialização e urbanização vários “ramos” de 

rios são formados criando potenciais criadouros do vetor da doença (Gurgel, 2006). 
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A realização de estudos epidemiológicos sobre doenças tropicais no Brasil, 

principalmente na Amazônia, pode fornecer informações suficientes sobre a importância 

que esse tema possui na economia e na saúde pública local, levando em consideração a 

participação das instituições de pesquisa, dos governantes e da sociedade civil (Barbosa, 

2008). 

A malária por se tratar de uma doença endêmica da Amazônia legal encontra 

condições bastante favoráveis para ter sua densidade elevada por conta das alterações no 

uso do solo, exposição solar do criadouro do vetor e a dinâmica dos rios Amazônicos na 

qual apresenta papel fundamental na flutuação dos casos de malária. Assim o presente 

trabalho pretende conhecer a relação das variáveis ambientais, tais como: temperatura, 

precipitação, nível d’água e repiquete, e verificar o quanto essas variáveis influenciam 

no aumento do número de casos de malária, e assim poder contribuir com mais um 

importante fator para a formulação de políticas públicas preventivas de saúde no que diz 

respeito à determinação de áreas de risco para a malária. 
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CAPÍTULO 2 

 

2. OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo Geral   
Estudar a variabilidade espacial e temporal dos casos de malária em função do 

nível d’água nos municípios de Coari, Codajás, Manacapuru e Manaus no estado do 

Amazonas entre o período de 2003-2009. 

 

2.2 Objetivos específicos 

•   Avaliar a relação entre a variação do nível d’água dos principais rios dos municípios 

da área de estudo com a ocorrência de casos de malária; 

• Determinar a relação e flutuação do número de casos de malária com as variáveis 

ambientais (temperatura e precipitação); 

• Identificar uma possível relação dos eventos climáticos (El Niño, La Niña, cheias e 

secas) e suas repercussões nos rios e nos registros de ocorrências da malária;  

• Reconhecer a importância dos repiquetes na variabilidade do número de casos de 

malária.  
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CAPÍTULO 3 
 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Malária  

 
A malária é uma doença infecciosa parasitária cujo agente etiológico é o 

protozoário do gênero Plasmodium de modo que a doença pode ser causada 

principalmente por 3 espécies de Plasmodium: P. vivax, P. falciparum e P. malariae 

(FUNASA, 2001).  

A transmissão natural da malária ocorre por meio da picada de fêmeas de 

mosquitos do gênero Anopheles (figura 3), sendo que Anopheles darlingi é o principal 

vetor da malária humana (Tadei et al., 1983) e de maior importância epidemiológica 

pela sua abundância e ampla distribuição geográfica na Amazônia (Charlwood & 

Hayes, 1978; Forattini,1987), cujos criadouros preferenciais são coleções de água limpa, 

quente, sombreada e de baixo fluxo (SVS, 2005).  

 

                                 
Figura 3. Vetor da malária, sp Anopheles. 

Fonte: Ministério da saúde 

 

A infecção pela malária inicia-se quando os parasitas são inoculados na pele do 

ser humano pela picada do vetor, os quais invadem as células do fígado, os hepatócitos. 

Nessas células multiplicam-se e dão origem a milhares de novos parasitas (merozoítos), 

que rompem os hepatócitos e, caindo na circulação sanguínea, vão invadir as hemácias, 

dando início à segunda fase do ciclo, chamada de esquizogonia sanguínea (figura 4). É 

nessa fase sanguínea que aparecem os sintomas da malária (Ministério da saúde, 2009). 
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Figura 4. Ciclo biológico do Plasmodium. 

Fonte: Biomedicina  

A infografia abaixo (figura 5) mostra que o ciclo de reprodução do parasita da 

malária acontece parte no corpo humano, parte no corpo do mosquito transmissor. Isso 

permite o intercâmbio de genes de diferentes parasitas e facilita mutações que tornam o 

vírus resistente a medicamentos. 

 

 
Figura 5. Ciclo biológico do Plasmodium no vetor (mosquito) e no homem 

Fonte: Caderno de ciências da Folha de São Paulo 

Segundo Confaloniere (2005), a malária é a doença mais importante do Brasil e 

está presente em toda a região Amazônica devido sua difusão, alta incidência, impactos 

morbi-mortalidade e difícil controle. Um dos principais fatores que influenciaram no 

quadro atual da malária foram as atividades antrópicas dos últimos 40 anos na qual 

causaram grande aumento na incidência da doença. (Takken et al., 2005).  

O principal vetor da malária na região Amazônica é Anopheles darlingi (Tadei, 

2000; Tadei et al., 1998; Takken et al., 2005; Deane, 1948). No Brasil cerca de 54 

espécies de anofelinos são conhecidas sendo que 33 foram encontradas na Amazônia 

(Tadei et  al., 1998). 
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O Anopheles darlingi tem vasta distribuição na região Amazônica. Seus 

criadouros são encontrados em lagos, represas, poças, barreiras, águas lentas ou paradas, 

bem expostas à luz solar ou parcialmente sombreadas. Durante a estação chuvosa pode 

ser encontrado em vários tipos de criadouros, mesmo pequenos e a céu aberto. Na 

estação seca a espécie geralmente se retrai para depósitos maiores e de maior 

profundidade (Deane, 1948). Para a maioria das espécies do gênero Anopheles, a 

temperatura ótima para seu desenvolvimento está entre 20 ºC a 30 ºC (Martens et al., 

1995) ou de 20 ºC a 35 ºC dependendo da espécie de Plasmodium (Confaloniere, 2002).   

Segundo Deane (1989), nas décadas de 1940-1970, o A. darlingi era considerado 

muito endófilo (tendência à domesticidade) transmitindo a malária principalmente 

dentro das casas. Mas foi a partir de 1980 que se evidenciou a transmissão da malária 

peridomiciliar (próximo do domicílio a qual designa a capacidade de adaptação ao meio 

urbano) o que pode ter tornado possível, o comportamento do vetor, um fator 

contribuinte que dificulte o controle da doença (Saraiva et al., 2009). 

A partir da metade da década de 1980, a área urbana do município de Manaus, 

por exemplo, começou a sofrer forte ação antrópica, resultando em seu desmatamento e 

conseqüentemente na alteração ambiental. Áreas antes cobertas por vegetação foram 

gradativamente sendo desmatadas dando espaço à expansão urbana da cidade. Estas 

pressões ambientais tornaram os ambientes propícios ao desenvolvimento do Anopheles 

(Barbosa, 2008). 

  

3.2 Água e Malária 

 
Os altos índices de pluviosidade, cobertura vegetal associados aos fatores sociais 

e ambientais tais como: agressões ao ambiente, desmatamento de áreas extensas, 

construções hidrelétricas e etc., favorecem a proliferação do vetor (SVS, 2005). A 

malaria é uma doença complexa que é afetada por uma série de fatores além do clima 

(Tanser et al., 2003). 

Assis et al. (2008a) ao associarem a dinâmica da bacia do Rio Purus com a 

malária concluíram que as áreas mais incidentes concentram-se no trecho amazonense, 

região onde a velocidade do rio é mais lenta. Destacaram que o número de casos 

apresentou-se mais concentrado nos períodos de estiagem devido à influência da 

precipitação no criadouro do mosquito.  
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Em estudo realizado por Magris et al. (2007) ao longo do Rio Orinoco, sul da 

Venezuela, o Anopheles darlingi esteve mais abundante entre julho e outubro depois dos 

picos de chuva. Sua abundância esteve positivamente relacionada com o máximo nível 

do Rio Orinoco, a qual é associada com habitats de larvas principalmente pelo 

transbordamento do rio de forma positiva para que haja sua proliferação (Sogoba et al., 

2007). Para Vittor et al. (2009) a maior presença de larvas de Anopheles darlingi se deu 

durante os meses de transição de estação chuvosa para estação seca. 

Tadei et al. (1998) fizeram análises específicas de lugares de criadouros 

próximos da hidrelétrica de Balbina realizadas devido à presença de águas pretas (Rio 

Uatumã) e águas barrentas (Rio Pitinga). Em águas pretas, a temperatura variou entre 25 
oC e 27 oC com pH menor que 5.0. Em águas barrentas, a temperatura variou entre 21 
oC e 24 oC com pH entre 7.0 e 8.0. Deste modo criadouros com pH altos (pouca acidez) 

tiverem poucas larvas de Anopheles, levando a crer que os rios de águas pretas 

favoreçam o desenvolvimento de larvas e mosquitos. 

Como uma regra geral, temperaturas diminuem em média 6 oC por 1000 m de 

elevação. O mínimo de temperatura para o desenvolvimento do parasita de Plasmodium 

falciparum e Plasmodium vivax é de aproximadamente 18 oC e 15 oC, respectivamente, 

limitando a propagação da malária em altitudes maiores (Martens et al., 1995; Patz & 

Olson, 2006a, 2006b). 

Ao Constatar que a malária está intimamente relacionada com as variáveis 

ambientais Assis et al. (2008b) e Parente (2007) verificaram que as chuvas constituem 

um fator ambiental determinante na dinâmica e proliferação do vetor da malária por 

influenciarem o regime hidrológico da região o que tem mostrado papel importante na 

dinâmica da malária, sugerindo que rios podem ser lugares essenciais de criadouros para 

o vetor (Hustache et al., 2007).  

Deste modo, precipitação e os demais elementos do ciclo hidrológico são fatores 

importantes na determinação da abundância de Anopheles, que requerem poças d’água 

para completar seu ciclo de vida (Olson et al., 2009).  
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3.3 Hidrologia Amazônica 

 
A Amazônia é conhecida mundialmente por sua disponibilidade hídrica e pela 

quantidade de ecossistemas, como matas de terra firme, florestas inundadas, várzeas, 

igapós, campos abertos e cerrados. A bacia hidrográfica do rio Amazonas é constituída 

pela mais extensa rede hidrográfica do globo terrestre, ocupando uma área de mais de 6 

milhões de km2, desde sua nascente nos Andes Peruanos até sua foz no oceano Atlântico 

(ANA, 2010). 

O rio Amazonas tem sua origem nas nascentes do rio Apurimac (alto da parte 

ocidental da cordilheira dos Andes Peruanos), depois passando a rio Ucayali e após a 

entrada dos rios Marañon e Napo passa a chamar-se rio Amazonas. Ao entrar em 

território brasileiro é chamado de rio Solimões recebendo contribuições importantes dos 

rios Japurá, Juruá e Purus. Finalmente, em Manaus, o rio Solimões após a junção com 

o rio Negro, recebe novamente o nome de rio Amazonas e como tal segue até a 

sua foz no Oceano Atlântico (Figura 6). A jusante de Manaus o rio Amazonas recebe 

contribuição do rio Madeira (Filizola et al., 2002).  

 

 
Figura 6. Limites da bacia Amazônica 

Fonte: Neto, 2006. 
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Esta imensa rede hidrográfica é a maior fonte de água doce da terra e o seu 

regime está sujeito à variabilidade interanual e de longo prazo. O ciclo hidrológico da 

região Amazônica é de grande importância e desempenha papel importante no 

funcionamento do clima regional e global (Marengo, 2005; Marengo, 2006). O regime 

hidrológico da bacia é caracterizado por um período de águas altas de maio a agosto, 

com um pico de cheia observado em junho e julho liderados pelo regime do rio 

principal. Os eventos de águas baixas são registrados entre os meses de setembro e 

outubro (Filizola et al., 2006). Variabilidades interanuais podem causar variações nas 

datas do início e fim do período chuvoso, o que conseqüentemente altera o fluxo de 

cheia e vazante da região (Marengo et al., 2001).  

O período de águas altas é caracterizado por um pulso de inundação causando o 

transbordamento do canal principal do rio e inundação de uma grande extensão da 

floresta Amazônica. As implicações decorrentes da regularidade de inundação, e da sua 

duração são de importância ecológica sendo de sua responsabilidade as modificações 

anuais do ambiente, determinando fases terrestres e aquáticas distintas (Junk, 1997). 

A variabilidade do regime hidrológico é controlada por diversos elementos que 

formam a bacia hidrológica ou fatores que nela ocorrem, tais como: condições 

climáticas, geologia, geomorfologia, solos, cobertura vegetal e ações antrópicas (Tucci, 

2002). Os fenômenos hidrológicos se manifestam apresentando uma marcante 

variabilidade ao longo do tempo e espaço no regime hidrológico. Um fenômeno atípico 

na hidrologia denominado repiquete apresenta uma variação repentina do nível d’água 

dos rios para um período que corresponde à tendência geral do regime hidrológico, ou 

seja, repiquetes em períodos de descida ou subida das águas dos rios. 

Filizola et al. (2002) realizaram um estudo para toda a bacia Amazônica com o 

propósito de identificar a amplitude das variações das cotas d’água (diferença entre as 

cotas máximas e mínimas). Na figura 7 é observado que a amplitude varia de 2 à 18 m 

ao curso do ciclo hidrológico. Os valores mínimos de 2 a 4 m podem ser observados na 

cabeceira dos rios que drenam os escudos (rios Branco, Jari, Xingu, Tapajós e Guaporé), 

os valores máximos de 15 a 18 m foram encontrados nos trechos inferiores do rio Juruá, 

Purus e Madeira. Sobre o Solimões – Amazonas, essas amplitudes variam de 12 m 

(Teresina) a 15 m (Manacapuru), 8 m em Óbidos e 3 m em Macapá - próximo a foz do 

Amazonas (Filizola et al., 2002). 
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Figura 7. Variabilidade Sazonal dos níveis dos rios na Bacia Amazônica 

Fonte: Filizola et al., 2002. 

 

Segundo Meade et al. (1991) estas características das variações do nível d’água 

devem-se a diferença de tempo entre os picos de descarga dos grandes tributários que 

fluem a partir do lado sul, especialmente, os rios Madeira, Tapajós e Xingu, e o curso 

principal. Um segundo fator principal que amortece o extremo de descarga no rio 

Solimões – Amazonas é o armazenamento sazonal de águas em planícies de inundação. 

A vazão média anual na foz do rio Amazonas é de aproximadamente 210.000 

m3/s onde este valor representa a média registrada em Óbidos (PA) acrescida das 

descargas dos rios Tapajós e Xingu (Molinier & Guyot, 1994; Marengo, 2005). Estudos 

a partir do fluxo de sedimento em suspensão e da vazão dos rios do projeto HIBAM 

(Hidrologia e Geoquímica da Bacia Amazônica) permitiram avaliar os impactos das 

atividades humanas no meio ambiente. Ao longo do período de 1996-2007, uma 

tendência de aumento de descarga de sedimento pôde ser notada à qual foi atribuída à 

forte erosão causada por processo de mudança global (chuva), ou mudanças regionais 

(cobertura vegetal resultante do desmatamento). Variabilidades fortes de chuva à 

montante podem induzir a uma produção mais eficiente e ao transporte de sedimentos.  

Assim, uma mudança nos padrões de chuvas pode ser tida como responsável pelas 

variações das descargas de sedimentos (Martinez et al., 2009). 
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O aumento global da temperatura afeta diretamente a hidrologia e a superfície da 

terra. Mudanças na circulação atmosférica também prevêem mudanças na quantidade de 

precipitação, intensidade e padrão. Embora a maioria dos modelos de circulação geral 

(MCG) prevêem aumentos na precipitação média mundial, há pouco consenso sobre a 

quantidade ou mesmo a direção das mudanças regionais (Nijssen et al., 2001). 

 

3.4  Regime Climatológico da Amazônia 
 

Segundo Marengo et al. (2008) na Amazônia Brasileira existe um largo ciclo 

anual de precipitação apresentando grande variação sazonal em cada parte da bacia. O 

mesmo pode ser observado em ROL (Radiação de Onda Longa) cujos valores são 

bastante elevados na estação seca (Marengo et al., 2001).  

A distribuição espacial e temporal das chuvas na Amazônia foi detalhadamente 

estudada por Figueroa & Nobre (1990) e pode ser observada na figura 8. Foi 

evidenciado que o máximo da chuva na região central da Amazônia (próximo de 5o S) 

pode estar associado com à penetração de sistemas frontais da região Sul, interagindo e 

organizando a convecção local. O período identificado como forte atividade convectiva 

ou de chuva na região Amazônica encontra-se entre os meses de novembro a março. O 

período de seca (pouca atividade convectiva) encontra-se entre os meses de maio a 

setembro. 

 
Figura 8. Distribuição espacial e temporal da precipitação na região Amazônica. 

Fonte: Figueroa & Nobre, 1990. 
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Floresta equatorial de clima quente e úmido, a Amazônia possui características 

bastante peculiares. A região Amazônica possui uma alta pluviosidade apresentando 

valores médios de precipitação anual de 2.400 mm (Molinier & Guyot,1994) associada 

a uma forte atividade convectiva, com períodos longos e intensos de chuvas durante o 

ano. A precipitação no pico do período chuvoso normalmente excede o valor de 250 

mm/mês. Durante a estação seca pode apresentar totais mensais de precipitação inferior 

a 50 mm/mês (Ferreira da Costa et al., 1998). 

Filizola et al. (2002) registraram que a intensidade média anual de chuvas para 

todo o conjunto da bacia foi de 2300 mm/ano, sendo a mínima anual de 300 mm/ano.  

 

3.5 Malária e o clima 
 

A ocorrência de doenças tem sido cada vez mais influenciada pelo fator 

climático, principalmente doenças infecciosas e endêmicas de transmissão vetorial e 

veiculação hídrica. As altas taxas de prevalências de malária em municípios com 

volume baixo de precipitação, em meses secos ou em períodos influenciados pelo El 

Niño e La Niña podem apresentar influência não só do fator climático, como também 

das atividades econômicas e da dinâmica populacional local (Parente, 2007). Em alguns 

países da América do Sul o El Niño mostra ter um forte potencial de influência na saúde 

pública para controle da malária (Gagnon et al., 2002; Thomson et al., 2005). 

Em estudo realizado por Kovats et al. (2003) foi evidenciado que o principal 

efeito do El Niño sobre a saúde e a sociedade é mediado através de um aumento do 

risco de desastres naturais, como secas e inundações. O El Niño está associado com o 

aumento do risco de certas doenças e a identificação de associações causais entre o 

clima e as doenças, e a tradução destes em uma política coerente de saúde publica 

continua sendo um grande desafio. A transmissão de doenças por vetores normalmente 

ocorrem dentro dos padrões sazonais em que o papel da temperatura e pluviosidade são 

bem documentados. 

A condição climática é um fator crucial para iniciar uma epidemia. Os diferentes 

processos relacionados às mudanças globais interagem entre si, podendo potencializar 

os seus efeitos sobre a saúde humana (Confaloniere et al., 2002).  

Em relação às condições climáticas estudos mostram que A. darlingi pode 

adaptar-se a diferentes condições ambientais. Temperaturas mais altas podem causar 
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redução no período de incubação do parasita, mas não na transmissão da doença que 

pode até ser acelerada (Takken et al., 2005). Já a precipitação influencia na 

disponibilidade de habitats de larvas de mosquitos. Temperatura e precipitação podem 

ser determinantes sobre a transmissão da malária. A demais, mudança no uso da terra 

tem propiciado mais criadouros do mosquito (Zhou et al., 2004). Análises 

epidemiológicas entre malária e variáveis climáticas (precipitação e temperatura) 

mostram uma correlação positiva e estatisticamente significativa (Saez-Saez et al., 

2007; Briët et al., 2008; Olson et al., 2009). 

            A extensa vulnerabilidade devido à malária depende também das condições 

sócio-econômicas e não somente como função determinante do clima (Bhattacharya et 

al., 2006). A consciência dos direitos individuais para a saúde e um bom acesso aos 

cuidados são essenciais para que os programas de controle tornem-se eficazes. Para a 

malária especificamente, o tratamento e acompanhamento do paciente são primordiais 

para o controle ou propagação da doença (Gurgel, 2006).  

 

 

 

CAPÍTULO 4 

 

4. HIPÓTESES 
 

• H1 (hipótese alternativa) = O número de casos de malária e a dinâmica dos rios 

amazônicos covariam significativamente; 

• H0 (hipótese nula) = O número de casos de malária e a dinâmica dos rios amazônicos 

não covariam significativamente; 

Caso H1 se verifique: 

• H1 = O repiquete hidrológico é uma variável prognóstica do aumento do número de 

casos de malária nas regiões de Coari, Codajás, Manacapuru e Manaus; 

• H0 = O repiquete hidrológico não é uma variável prognóstica do aumento do número 

de casos de malária nas regiões de Coari, Codajás, Manacapuru e Manaus. 
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CAPÍTULO 5 

 

5. MATERIAL E MÉTODOS 
 

5.1 Localização da Região de estudo 

 
 A bacia do rio Amazonas é a maior bacia hidrográfica do mundo compreendendo 

áreas que vão desde a cordilheira dos Andes a terrenos antigos dos escudos brasileiros e 

das guianas (Filizola et al., 2002).   

 A bacia Amazônica possui uma área estimada de 6,3 milhões de km2, sendo que 

5 milhões em território brasileiro e o restante dividido entre os países da Bolívia, 

Colômbia, Equador e Perú. A Amazônia localiza-se na região equatorial, possui clima 

quente e úmido e está situada entre 5º N e 10º S. O clima atual da região Amazônica é 

uma combinação de vários fatores, sendo que o mais importante é a disponibilidade de 

energia solar, através do balanço de energia (Fisher et al., 1998) 

Segundo Molion (1987) alguns fatores controlam o clima da Amazônia e 

influenciam na precipitação da região, como: a circulação geral da atmosfera, altitude, 

latitude, a natureza da superfície e o ciclo hidrológico. 

O ciclo hidrológico pode ser considerado como um produto integrado do clima e 

dos atributos biogeográficos da superfície. Ele exerce uma influência sobre o clima que 

vai além da interação entre a umidade, precipitação e runoff (Marengo, 2006). 

 

5.2 Áreas de estudo   
As localidades que foram objeto de estudo estão situadas num trecho do Rio 

Solimões e Negro, perpassando por 4 municípios do estado do Amazonas: Coari, 

Codajás, Manacapuru e Manaus (figura 9). Tais municípios foram escolhidos em face a 

disponibilidade de dados tanto de número de casos de malária quanto de nível d’água de 

estações hidrométricas 

 Coari está localizada na margem esquerda do rio Solimões à 04º06’22’ de 

latitude sul e 63º03’21’’ de longitude oeste, a 363 km da capital. Segundo o IBGE 

(2010), o município possui 75.909 habitantes e área territorial de 57.230 km2. 
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 Codajás está localizada na margem esquerda do Rio Solimões à 03º50’26’’ de 

latitude sul e 63º03’26’’ de longitude oeste, a 240 km da capital. Segundo IBGE (2010), 

o município possui 23.119 habitantes e área territorial de 20.010 km2. 

 Manacapuru, também localizada na margem esquerda do rio Solimões à 03º 

18’15’’ de latitude sul e 60º37’03’’ de longitude oeste, a 79 km da capital. De acordo 

com os dados do IBGE (2010), o município possui 85.144 habitantes e área territorial 

de 7.062 km2. 

 Manaus capital do estado, localizada na margem esquerda do Rio Negro, 

próxima ao encontro das águas do Rio Solimões à 03º06’07’’ de latitude sul e 

60º01’30’’ de longitude oeste. Segundo IBGE (2010), a cidade de Manaus possui 

1.802.525 habitantes e área territorial de 11.684 km2. 

 

Figura 9. Região de localização da área de estudo, Amazonas – Brasil. 

 

5.3 Fonte dos dados 

 

• Os casos de malária foram levantados junto ao banco de dados SIVEP - Malária 

(Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Malária). Estes dados têm 

séries históricas em escala mensal dispostos em número total de casos e número de 

casos por espécie de Plasmodium; 
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• Os dados de nível d’água foram obtidos junto à ANA (Agência Nacional de Águas) 

oriundos de estações hidrométricas dispostas ao longo do Rio Solimões e do Rio 

Negro dentro da área de estudo. Estes dados têm séries históricas em escala diária; 

• Os dados de temperatura de superfície estiveram dispostos em escala média mensal 

obtidos do satélite ambiental Terra/Modis (NASA). Dados de precipitação dispostos 

em escala média mensal obtidos pelo GPCP – Global Precipitation Climatology 

Program. 

 

5.4 Incerteza nos dados  

 

 Nível d’água: 

• Para a estação hidrométrica de Coari alguns dados de determinados anos não foram 

apresentados. Desta forma os dados hidrológicos foram completados com os 

registros da estação hidrométrica de Itapéua no rio Solimões que apresenta muita 

similaridade com os dados da estação de Coari em face de efeito de barramento 

hidráulico do rio Solimões (Meade et al., 1991). 

• A estação hidrológica de Coari não disponibilizou os dados para os meses de 

novembro a dezembro (2003) e janeiro (2004); os outros anos apresentaram os dados 

completos. 

• A estação hidrológica de Codajás é a que mais apresenta falha nos dados, exibindo 

durante todos os anos falta de registros numa média de 60 dias no ano. Não foi 

disponibilizado os dados hidrológicos do município de Codajás para o ano de 2008 e 

2009, não sendo possível a verificação do fenômeno hidrológico de repiquete. 

• A estação hidrológica de Manacapuru não disponibilizou dados para os meses de 

novembro a dezembro (2003), janeiro (2004), setembro a dezembro (2009). 

 

Temperatura: 

• Dados de temperatura dos municípios de Manacapuru e Manaus são muito próximos 

(praticamente iguais) principalmente pelos municípios se encontrarem a pouca 

distância um do outro. 
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Precipitação: 

• Dados de precipitação dos municípios de Codajás e Manacapuru são iguais, 

possivelmente pelo fato dos municípios também encontrarem-se a pouca distância. 

 

Malária:  

• Dados de malária não apresentaram nenhum problema evidente observado, a não ser 

pela influência das variações de trocas de governo e prefeitura, o que 

consequentemente afeta os programas de políticas públicas preventivas sobre as 

ações de controle da malária e seus registros de casos da doença, que por muitas 

vezes apresentaram diferenças nas notificações, porém, ainda assim, percebendo-se a 

sazonalidade da transmissão. 

 

5.5Análise estatística 

 

5.5.1Correlação de Spearman 
 

Correlação de Spearman é uma medida de correlação não-paramétrica conhecida 

por calcular o coeficiente de relação entre variáveis mensuradas em nível ordinal. Usa, 

em vez do valor observado, apenas a ordem das observações. Deste modo, este 

coeficiente não mostra, necessariamente, uma tendência linear e não exige que os dados 

provenham de duas populações normais. 

O coeficiente rs de Spearman varia entre -1 e 1. Quanto mais próximo destes 

extremos, maior será a associação entre as variáveis. O sinal negativo da correlação 

significa que as variáveis variam em sentido oposto, isto é, se a variável independente x 

cresce a variável dependente y decresce. O sinal positivo da correlação significa que as 

variáveis crescem no mesmo sentido. 

Fórmula para calcular o coeficiente de Spearman é dada por: 

                                                                                       

Onde: 

rs = Coeficiente de correlação de Spearman; 

n = número de pares de ordenações (xi, yi); 
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di = diferença entre as ordenações xi – yi (ordenações de xi dentre os valores de x, 

ordenações de yi dentre os valore de y). 

 Para a análise estatística foi considerada uma probabilidade de erro menor ou 

igual a 5% (p-valor ≤0,05) tendo um resultado igual ou superior a 95% de confiança. 

Para análise dos dados será utilizado o programa estatístico BioEstat 5.0, 

software gratuito, para aplicações estatísticas. 
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CAPÍTULO 6 

 

6. RESULTADOS  

 

6.1 Análises observacionais e epidemiológicas 

 
Considerando os casos de malária registrados pelo banco de dados do 

SIVEP/MALÁRIA foram feitas análises para os 4 municípios da região do estudo. O 

estudo compreendeu uma série histórica de 7 anos no período de 2003-2009 (Tabela 1). 

Neste período foi observado ocorrência de fenômeno El Niño em 2003, a Seca em 2005 

e a cheia histórica em 2009. 

 
Tabela 1. Número de casos totais de malária por ano e casos de Malária por espécie de Plasmodium f 

(falciparum) e v (vivax) registrados nos municípios citados abaixo – 2003 à 2009. 

        Municípios         
  Coari     Codajás     Manacapuru     Manaus     

Anos Casos 
totais 

Por espécie Casos 
totais 

Por espécie Casos totais Por espécie Casos 
totais 

Por espécie 

    f v   f v   f v   f v 
2003 5983 1371 4612 251 12 239 7439 890 6549 76775 4997 71778
2004 2354 542 1812 252 15 237 8878 2562 6316 67699 12688 55011
2005 6306 2067 4239 923 59 864 6821 1910 4911 79228 19516 59712
2006 5200 2099 3101 451 137 314 6749 1510 5239 50548 9849 40699
2007 11333 2883 8450 695 69 626 7247 1149 6098 49523 5512 44011
2008 9800 1944 7856 258 16 242 3845 386 3459 24778 3258 21520
2009 6195 1053 5142 98 23 75 1374 80 1294 19649 1401 18248

Fonte: SIVEP – MALÁRIA. 

 

Os casos de malária foram analisados com variáveis ambientais tais como: 

temperatura, precipitação e nível d’água para o mesmo período de estudo. Os dados das 

variáveis ambientais podem ser observados na tabela 2. 

As análises observacionais e epidemiológicas da malária junto com as variáveis 

ambientais serão indicadas e apresentadas na sequência através de gráficos e tabelas. 
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Tabela 2. Precipitação anual, temperatura média anual e repiquetes diários.

Coari       
Anos Precipitação (mm) Temperatura (K) Repiquetes (dias) 
2003 2066,76 298,14 51 dias 
2004 2279,52 297,75 56 dias 
2005 2541,6 297,70 44 dias e 26 dias 
2006 2645,52 297,76 26 dias 
2007 2713,20 297,72 50 dias 
2008 2760,00 297,81 9 dias e 28 dias 
2009 3030,84 298,18 18 dias e 43 dias 

Fonte: Dados de precipitação obtidos por satélite (GPCP – Global Precipitation Climatology Program), 

dados de temperatura de superfície pelo satélite ambiental Terra/Modis (NASA) e repiquetes obtidos 

através dos dados hidrológicos diários da estação 13150003 – Itapéua (Solimões). 

 

 O nível d’água bem como o repiquete foram as únicas variáveis em escala diária. 

Foi apartir dos gradientes de nível d’água e de repiquetes que se observou os dias da 

variação dos mesmos (tempo levado do nível máximo, do nível d’água e repiquete, até o 

nível mínimo de cada um).  

 Gradientes do nível d’água revelam o quanto de água variou (vazou) por dia 

durante as vazantes de cada ano (Tabela 3). Apartir dos valores da variação do repiquete 

foi analisado a influência de picos anômalos durante repiquetes no período de subida e 

descida dos rios (Tabela 4). 

 
Tabela 3. Valores dos gradientes dos níveis d’água para o município de Coari, datas do nível máximo e 

mínimo do rio bem como seus valores do nível d’água. 

 
Média dos gradientes do nível d’água em 7 anos foi de 7,97 cm/dia 
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Tabela 4. Valores dos gradientes do repiquete para o município de Coari, dias de variação do repiquete 

(entre sua máxima e mínima) e os respectivos meses que ocorreram os picos anômalos da malária. 

 
x= representa a falta do pico anômalo de malária, e não houve outro mês de pico de casos de malária a 
não ser o do pico sazonal. 
 
Média dos gradientes do repiquete para o 1º semestre foi de 4,02 cm/dia. 

Média dos gradientes do repiquete para o 2º semestre foi de 5,3 cm/dia. 

 

6.2 Coari 
 

A figura 10 mostra a evolução dos casos de malária em relação com a 

temperatura numa série temporal de 7 anos para o município de Coari. 

 
Figura 10. Série temporal da malária e temperatura no período de 2003 à 2009 no município de Coari. 

   

Coari 2003 

 Em Coari no ano de 2003 a temperatura média mensal variou de 296 a 299K (23 

à 26 oC). Os meses de pico da malária corresponderam aos meses de março (1º pico) e 

em setembro (2º pico) (ver apêndice 1, figura 1A). Para o 1º pico (em março) é 

observado temperatura de 297,4K (24,4  ºC) e intensa precipitação com 250 mm de 

chuva no mesmo mês (ver apêndice 1, figura 1D). O 1º pico da malária, em relação ao 
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2º, é bem mais suave, e acontece em um período fora da sazonalidade da transmissão da 

malária (característico no 2º semestre do ano).  

 Já o 2º pico (em setembro) é bem marcado devido diversos fatores: a dinâmica 

sazonal da transmissão, diminuição da precipitação observada para este período e 

condições de temperatura e luminosidade ideais para a proliferação do mosquito 

Anopheles darlingi, vetor da malária. Foi observado que o pico sazonal da malária se 

apresentou 1 mês antes da temperatura máxima registrada.  

Para a precipitação, mesmo ano e município, é visivelmente observado nos 

gráficos fases opostas nos dados de precipitação com relação a malária (Figura 11). 

 
Figura 11. Série temporal da malária e precipitação no período de 2003 à 2009 no município de Coari 

indica visivelmente oposição de fase dos dados. 

 

 O ano de 2003 é marcado pela menor intensidade de chuvas na série de 2003 a 

2009, levando em consideração a precipitação anual de 2066,76 mm.  

É observado aumento das chuvas a partir de janeiro com máxima pluviométrica 

em maio, 325 mm, e mínima em setembro, 60 mm (ver apêndice 1, figura 1D). Fica 

claro que com o início da diminuição da precipitação os casos de malária são 

ligeiramente aumentados. Para o período de julho a outubro (meses com menor 

intensidade de chuva) há um aumento repentino dos casos de malária. Neste mesmo 

período é observado as maiores temperaturas e o seu pico máximo. 

O regime hidrológico é modelado pela precipitação e caracterizado por períodos 

de água altas e baixas. Em alguns anos é possível observar fenômenos hidrológicos 

denominados repiquetes que podem estar associados ao processos de variabilidades 

climáticas cujo efeito resultaria na ocorrência da malária fora de sua época 

característica. 
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O repiquete é uma variação repentina do nível d’água ocorrendo tanto em 

período de subida dos rios quanto no período de descida dos rios dependendo do regime 

hidrológico de cada estação. 

No município de Coari em 2003 a elevação do nível d’água começou em janeiro 

até julho. O gradiente do nível d’água, para o ano de 2003, foi de 9,22 cm/dia 

apresentando valor maior que a média caracterizando uma vazante bem acentuada 

(Tabela 3). O período de águas altas foi de maio à julho, sendo que julho foi o mês que 

apresentou o pico máximo de água na estação 13150005 – ITAPÉUA, Rio Solimões 

(Figura 12).  

Nos dados médios mensais de nível d’água para o ano de 2003, pôde ser 

observado que o pico sazonal da malária apresentou-se 2 meses após o pico do nível 

d’água (ver apêndice 1, figura 1G). 

 
Figura 12. Série temporal dos casos de malária e nível d’água no período de 2003 à 2009 no município de 

Coari. 

 

 Durante a vazante observa-se que o tempo de descida do nível d’água é bem 

mais rápida em relação a subida do mesmo, no entanto no início da vazante muitas áreas 

já estão alagadas e mesmo com a descida das águas muitos criadouros podem ser 

encontrados.  

O repiquete foi analisado através de dados diários de nível d’água a fim de se 

verificar a quantidade de dias específicos que compreendem este fenômeno. Para este 

ano de 2003 foi observado repiquete de 51 dias (figura 13) começando em 16/01 à 

07/03, período de subida da água do rio. O gradiente do repiquete foi de 2,38 cm/dia 

apresentando valor bem abaixo da média para o 1º semestre caracterizando um 

repiquete de pouca intensidade (Tabela 4). Os dias de variação entre o nível máximo do 
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repiquete e nível mínimo do repiquete foram de 29 dias. O mês correspondente ao pico 

anômalo da malária foi em março (mês 3). 

Com a descida do nível d’água, durante o repiquete, alguns ambientes tornam-se 

favoráveis para a proliferação do vetor o que porventura pode gerar o aumento dos 

casos de malária. Portanto o repiquete é uma variável muito importante e que pode 

explicar o 1º pico de malária fora de sua época característica.  

 
Figura 13. Fenômeno de repiquete identificado em série diária de nível d’água da estação 13150003 – 

ITAPÉUA no Rio Solimões em Coari para o ano de 2003. Este ano não apresenta dados para novembro e 

dezembro o que não influencia no repiquete.  

 

O 1º pico da malária, provavelmente influenciado pelo repiquete, é observado 

aproximadamente 1 mês após o fenômeno. Como observado na figura 12 este 1º pico é 

exibido durante a subida das águas, e o 2º pico (pico sazonal) é exibido durante a 

descida das águas, 2 meses após o pico de cheia. Esta diferença pode ser explicada 

devido a variabilidade do nível d’água ser mais lenta em relação a vazante do rio. 

 

 Coari 2004 

Em 2004 a temperatura média mensal variou de 295 a 299,5K (22,5 a 26,5 ºC) 

(ver apêndice 1, figura 1B). Os meses de pico da malária corresponderam a fevereiro (1º 

pico) e agosto (2º pico). Para o 1º pico foi observada temperatura de 296,4K (23,4 ºC) e 

leve diminuição na precipitação com 220 mm de chuva em fevereiro. O 1º pico de 

malária, em relação ao 2º, tem uma diferença de 100 casos a menos e uma distribuição 

pouco acentuada.  

Foi observado que o pico sazonal da malária (2º pico) se apresentou no pico 

máximo da temperatura mantendo T (Temperatura) constante após 2 meses do pico da 
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malária. Uma provável consequência do pico da malária acontecer no mesmo pico da 

temperatura é a diminuição dos casos observados sendo que para o período de agosto do 

ano anterior houveram 1000 casos de malária e neste ano somente 300 casos, de modo 

que a temperatura poder ter sido um fator determinante para que houvesse diminuição 

da doença. 

A precipitação apresentou fase oposta com os dados de malária. Para este ano é 

observado o aumento da precipitação em fevereiro tendo seu máximo pluviométrico em 

março com 320 mm. A partir de junho é observada diminuição na intensidade das 

chuvas e o crescimento do número de casos notificados, sendo agosto o mês com o 

menor registro de precipitação com 90 mm (ver apêndice 1, figura 1E). 

Do mesmo modo a elevação do nível dos rios começou no mês de fevereiro de 

2004 até o período de pico de cheia em junho (figura 12). O gradiente do nível d’água 

para o ano de 2004 foi de 3,93 cm/dia apresentando valor bem menor que a média 

caracterizando uma vazante pouco acentuada (Tabela 3).  

Nos dados médios mensais de nível d’água para o ano de 2004, pôde ser 

observado que o pico sazonal da malária apresentou-se 2 meses após o pico do nível 

d’água (ver apêndice 1, figura 1H). 

Para este ano de 2004 foi observado repiquete de 56 dias (figura 14)  começando 

em 01/02 a 28/03 possivelmente refletindo no 1º pico da malária que se apresentou no 

mesmo mês do início do repiquete. Vale ressaltar que este repiquete pode ter começado 

em janeiro de 2004, pois há falta de dados hidrológicos para esses mês neste ano. 

 Este repiquete foi observado na subida do rio e os dias de variação entre o nível 

máximo do repiquete e nível mínimo do repiquete foram de 25 dias. O gradiente do 

repiquete foi de 11,56 cm/dia apresentando valor bem acima da média para o 1º 

semestre caracterizando um repiquete de muita intensidade (Tabela 4). O mês 

correspondente ao pico anômalo da malária foi em fevereiro (mês 2). 
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Figura 14. Fenômeno de repiquete identificado em série diária de nível d’água da estação 13150003 – 

ITAPÉUA no Rio Solimões em Coari para o ano de 2004. Este ano não apresenta dados para o mês de 

janeiro. 

 

Coari 2005 

Em 2005 a temperatura média mensal variou entre 296 a 300,5K (23 a 27,5 ºC) 

(ver apêndice 1, figura 1C) verificando um pequeno aumento na máxima temperatura 

relação ao ano anterior). Os meses de pico da malária corresponderam aos meses de 

junho (1º pico) e agosto (2º pico). Para o 1º pico da malária é observada temperatura de 

298K (25ºC) e precipitação com 120 mm para este mês de junho. O 1º pico em relação 

ao 2º teve uma diferença de tempo de 2 meses, sendo que o 1º pico teve uma 

distribuição mais suave com 700 casos a menos. 

Os casos de malária para o ano de 2005 foram bem mais intensificados em 

relação a 2003 e 2004 (Tabela 1). Também foi observado aumento na temperatura e 

precipitação médial anual. 

O pico sazonal da malária (2º pico) apresentou-se 1 mês antes do pico da 

máxima temperatura que foi 300,5K ou 27,5 ºC. 

A precipitação mantém a oposição de fase com os dados da malária tendo seu 

máximo pluviométrico em maio com 420 mm e mínimo em agosto com 100 mm. Em 

períodos de baixa intendidade de chuvas percebe-se um aumento do casos notificados 

da doença (ver apêndice 1, figura 1F). 

A elevação do rio começou em novembro de 2004 com pico de cheia em junho 

de 2005 (figura 12). O gradiente do nível d’água para o ano de 2005 foi de 9,24 cm/dia 
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apresentando valor acima da média caracterizando uma vazante bem acentuada (Tabela 

3).  

Nos dados médios mensais de nível d’água para o ano de 2005, pôde ser 

observado que o pico sazonal da malária apresentou-se 2 meses após o pico do nível 

d’água (ver apêndice 1, figura 1I). 

Para este ano de 2005 houveram 2 repiquetes, um de 44 dias começando em 

07/01 a 19/02 e outro de 26 dias começando em 06/12 a 31/12 (figura 15). 

 É provável que o pico ocorrido em junho não tenha relação com o primeiro 

repiquete observado. O máximo nível d’água coincidiu com o pico ocorrido em junho, e 

a temperatura apresentada neste mês foi de 298K (25 ºC), estes fatores podem responder 

este pico anômalo bem como a influência deste repiquete  que não pode ser descartada. 

O 2º repiquete ocorrido não apresentou influência aparente nos casos de malária. O 

único pico forte ocorrido no 2º semestre do ano foi o pico sazonal. 

Existiram 2 repiquetes neste ano na subida do rio e os dias de variação entre o 

nível máximo do repiquete e nível mínimo do repiquete foram de 32 dias para o 1º 

repiquete, e de 16 dias para o 2º repiquete ocorrido. O gradiente do repiquete para o 1º 

semestre de 2005 foi de 2,03 cm/dia apresentando valor bem abaixo da média do 1º 

semestre caracterizando um repiquete de pouca intensidade. Já o gradiente do repiquete 

para o 2º semestre de 2005 foi de 5,75 cm/dia apresentando valor acima da média para o 

2º semestre caracterizando um repiquete intenso (Tabela 4). O mês correspondente ao 

pico anômalo da malária foi em junho (mês 6), e nenhum outro pico além do sazonal. 

 
Figura 15. Fenômeno de repiquete identificado em série diária de nível d’água da estação 13150003 – 

ITAPÉUA no Rio Solimões em Coari para o ano de 2005. 
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Coari 2006 

Em 2006 a temperatura média mensal variou entre 295,5 a 300,3K (22,5 a 27,3 

ºC) (ver apêndice 2, figura 2A). O pico da malária correspondeu ao mês de julho 

apresentando somente o pico sazonal de transmissão da doença. O pico sazonal da 

malária apresentou-se 2 meses antes da máxima temperatura registrada. 

A precipitação esteve com máxima em maio (280 mm) e mínima em julho (120 

mm) de forma que é correto afirmar que a malária tem uma tendência em elevar suas 

notificações durante período com menor intensidade de chuvas (ver apêndice 2, figura 

2D). 

A elevação do nível do rio começou em outubro de 2005 até o pico de cheia em 

junho de 2006 (figura 12). O gradiente do nível d’água para o ano de 2006 foi de 9,12 

cm/dia apresentando valor maior que a média caracterizando uma vazante bem 

acentuada (Tabela 3).  

Nos dados médios mensais de nível d’água para o ano de 2006, pôde ser 

observado que o pico sazonal da malária apresentou-se 1 mês após o pico do nível 

d’água (ver apêndice 2, figura 2G). 

Para este ano não houve repiquete no início do ano como observado nos anos 

anteriores nem pico de malária anterior ao pico sazonal (ver apêndice 2, figura 2G), mas 

foi identificado repiquete no fim do ano com duração de 16 dias começando em 30/10 a 

14/11 (figura 16), e não foi exibido nenhum outro pico da malária após o pico sazonal 

de transmissão. 

Este repiquete foi observado no período de descida do rio e os dias de variação 

entre o nível máximo de repiquete e nível mínimo de repiquete foram de 11 dias. O 

gradiente do repiquete foi de 1,36 cm/dia apresentando valor bem abaixo da média para 

o 2º semestre caracterizando um repiquete de pouca intensidade (Tabela 4).  
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Figura 16. Fenômeno de repiquete identificado em série diária de nível d’água da estação 13150003 – 

ITAPÉUA no rio Solimões em Coari para o ano de 2006. 

 

Coari 2007 

Em 2007 a temperatura média mensal variou entre 295,5 a 299,5K (22,5 a 26,5 

ºC) (ver apêndice 2, figura 2B). Os picos da malária corresponderam ao meses de abril 

(1º pico) e agosto (2º pico). O 1º pico da malária apresentou temperatura de 295,5K 

(22,5ºC) juntamente com a máxima precipitação em 400 mm de chuva neste mês de 

abril. O 1º pico de malária, em relação ao 2º, foi um pouco suave apresentando 800 

casos a menos que o pico sazonal. 

Os casos de malária para este ano aumentaram de maneira muito intensa sendo 

este o ano de maior registro nos casos de malária em Coari para a série de 2003 a 2009 

(Tabela 1). 

Foi observado que o pico sazonal da malária (2º pico) se apresentou no mesmo 

mês do pico máximo da temperatura, e a temperatura manteve-se aproximadamente 

constante por 1 mês.  

A precipitação permaneceu em fase oposta com os dados da malária 

apresentando máxima pluviométrica em abril (400 mm) e mínima em agosto (145 mm). 

No período que se observa diminuição da intensidade de chuvas também há um 

aumento progressivo do número de casos notificados (ver apêndice 2, figura 2E). 

A elevação do nível d’água começou em novembro de 2006 até o pico de 

máxima do nível d’água em junho de 2007 (figura 12). O gradiente do nível d’água para 

o ano de 2007 foi de 9,44 cm/dia acima da média caracterizando uma vazante bem 

acentuada (Tabela 3).  
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Nos dados médios mensais de nível d’água para o ano de 2007, pôde ser 

observado que o pico sazonal da malária apresentou-se 2 meses após o pico do nível 

d’água (ver apêndice 2, figura 2H). 

Para este ano houve repiquete de 50 dias (figura 17) começando em 14/02 a 

04/04 possivelmente refletindo no 1º pico da malária aproximadamente 1 mês depois do 

término do repiquete. 

Este repiquete foi observado na subida do nível d’água do rio, e os dias da 

variação entre o nível máximo do repiquete e nível mínimo do repiquete foram de 30 

dias. O gradiente do repiquete foi de 3,33 cm/dia apresentando valor abaixo da média 

para o 1º semestre caracterizando um repiquete de pouca intensidade (Tabela 4). O mês 

que correspondeu ao pico anômalo da malária foi em abril (mês 4). 

 
Figura 17. Fenômeno de repiquete identificado em série diária de nível d’água da estação 13150003 – 

ITAPÉUA no Rio Solimões em Coari para o ano de 2007. 

 

Coari 2008 

Em 2008 a temperatura média mensal variou entre 295 a 300,2K (22 a 27,2 ºC) 

(ver apêndice 2, figura 2C). O pico da malária correspondeu no mês de agosto 

apresentando somente o pico sazonal. 

O pico sazonal da malária apresentou-se no mesmo período da máxima 

temperatura registrada para o ano, computando aproximadamente 2000 casos de 

malária. Neste mesmo período a precipitação apresentou registros baixos de chuva com 

125 mm em agosto, e apresentou máxima precipitação em fevereiro com 340 mm (ver 

apêndice 2, figura 2F). 
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É observado que quando há diminuição de chuvas é provocado um aumento da 

malária. E quando há aumento das chuvas a malária tende a diminuir suas notificações, 

e em algumas ocasiões mantém os casos constantes. 

A elevação do nível d’água começou em outubro de 2007 até o pico de cheia em 

junho de 2008 (figura 12). O gradiente do nível d’água para o ano de 2008 foi de 6,98 

cm/dia um pouco abaixo da média caracterizando uma vazante razoavelmente normal 

(Tabela 3).  

Nos dados médios mensais de nível d’água para o ano de 2008, pôde ser 

observado que o pico sazonal da malária apresentou-se 2 meses após o pico do nível 

d’água (ver apêndice 2, figura 2I). 

Foi observado repiquete de 9 dias (figura 18) começando em 11/02 a 19/02 não 

tendo reflexo para um 1º pico da malária. Neste caso houve um repiquete pequeno, o 

tempo pode ter sido insuficiente para que completasse o ciclo biológico do vetor da 

malária e aparecesse um sinal mais forte. 

 Houve outro repiquete de 28 dias (figura 18), mas nos últimos meses do ano, 

começando em 09/10 a 05/11 não sendo observado outro pico da malária além do pico 

sazonal de transmissão. 

Para este ano foi apresentado 2 repiquetes, o 1º no período de subida do rio e o 

2º no período de descida do rio. Os dias de variação entre o nível máximo de repiquete e 

nível mínimo de repiquete foram de 7 dias para o 1º repiquete e de 14 dias para o 2º 

repiquete. O gradiente do repiquete para o 1º semestre de 2008 foi de 0,57 cm/dia 

apresentando valor bem abaixo da média do 1º semestre caracterizando um repiquete de 

pouca intensidade. Já o gradiente do repiquete para o 2º semestre de 2008 foi de 6,71 

cm/dia apresentando valor acima da média do 2º semestre caracterizando um repiquete 

intenso (Tabela 4). Neste ano não foram observados outros picos além do pico sazonal. 
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Figura 18. Fenômeno de repiquete identificado em série diária de nível d’água da estação 13150003 – 

ITAPÉUA no Rio Solimões em Coari para o ano de 2008. 

 

Coari 2009 

Em 2009 a temperatura média mensal variou entre 296 a 301,2K (23 a 28,2 ºC) 

(ver apêndice 3, figura 3A). O pico da malária correspondeu ao mês de julho 

apresentando somente o pico sazonal de transmissão da doença. 

Os casos de malária não apresentaram curvas acentuadas, nem muito inclinadas 

mostrando dados bem distribuídos durante todo o ano. Vale ressaltar que 2004 e 2009 

foram os anos que tiveram os menores registros de casos notificados (Tabela 1). Estes 

anos foram antecedentes a eleições podendo esta diminuição nos registros da malária 

estar relacionado com as políticas públicas de combate à malária. Em 2009 foi o ano 

que se registrou as maiores temperaturas de toda a série estudada, aumento evidente na 

precipitação e o acontecimento da cheia histórica na região. 

 O pico sazonal da malária se apresentou 2 meses antes do pico da máxima 

temperatura. 

A precipitação manteve oposição de fase com a malária apresentando máxima 

pluviométrica em janeiro com 440 mm e mínima em setembro com 145 mm (ver 

apêndice 3, figura 3D). 

O período para a elevação do nível d’água ocorreu a partir de outubro de 2008 

até o pico de cheia em junho de 2009 (figura 12). O gradiente do nível d’água para o 

ano de 2009 foi de 7,90 cm/dia aproximadamente igual a média caracterizando uma 

vazante normal (Tabela 3).  
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Nos dados médios mensais de nível d’água para o ano de 2009, pôde ser 

observado que o pico sazonal da malária apresentou-se 1 mes após o pico do nível 

d’água (ver apêndice 3, figura 3G).  

Para este ano houve repiquete de 18 dias começando em 01/01 a 18/01 não 

influenciando em um 1º pico anterior ao pico sazonal, e outro repiquete de 43 dias 

começando em 29/10 a 10/12 não apresentando outro pico da malária além do pico 

sazonal de transmissão (figura 19). 

Para este ano foi apresentado 2 repiquetes, o 1º no período de subida do rio e o 

2º no período de descida do rio. Os dias de variação entre o nível máximo de repiquete e 

nível mínimo de repiquete foram de 11 dias para o 1º repiquete e de 29 dias para o 2º 

repiquete. O gradiente do repiquete para o 1º semestre de 2009 foi de 4,27 cm/dia 

apresentando valor acima da média do 1º semestre caracterizando um repiquete intenso. 

Já o gradiente do repiquete para o 2º semestre de 2009 foi de 7,38 cm/dia apresentando 

valor acima da média do 2º semestre caracterizando um repiquete de muita intensidade 

(Tabela 4). Neste ano não foram observados outros picos além do pico sazonal. 

 
Figura 19. Fenômeno de repiquete identificado em série diária de nível d’água da estação 13150003 – 

ITAPÉUA no Rio Solimões em Coari para o ano de 2009. 
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6.3 Codajás 
 

A tabela 5 mostra a média anual dos dados de precipitação, temperatura e quais 

anos tiveram repiquetes. 

 
Tabela 5. Precipitação anual, temperatura média anual e repiquetes diários. 

Codajás       
Anos Precipitação (mm) Temperatura (K) Repiquetes (dias) 
2003 2157,72 298,05 44 dias 
2004 2421,84 297,82 54 dias 
2005 2541,96 297,54 40 dias 
2006 2629,56 297,87 Não teve repiquete 
2007 2663,88 297,54 42 dias 
2008 2762,16 297,52 Dados indisponíveis 
2009 3159,00 298,08 Dados indisponíveis 

Fonte: Dados de precipitação obtidos por satélite (GPCP – Global Precipitation Climatology Program), 

dados de temperatura de superfície pelo satélite ambiental Terra/Modis (NASA) e repiquetes obtidos 

através dos dados hidrológicos diários da estação 13155000 – Codajás (Solimões). 

 

Foram observados gradientes de nível d’água e de repiquetes e os dias da 

variação dos mesmos (tempo levado do nível máximo, do nível d’água e repiquete, até o 

nível mínimo de cada um) para o município de Codajás.  

 Gradientes do nível d’água revelam o quanto de água variou (vazou) por dia 

durante as vazantes de cada ano do município (Tabela 6). Apartir dos valores da 

variação do repiquete foi analisado a influência de picos anômalos durante repiquetes no 

período de subida dos rios (Tabela 7). 

 
Tabela 6. Valores dos gradientes dos níveis d’água para o município de Codajás, datas do nível máximo 

e mínimo do rio bem como seus valores do nível d’água. 

 
Média dos gradientes do nível d’água em 5 anos foi de 7,96 cm/dia 
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Tabela 7. Valores dos gradientes do repiquete para o município de Codajás, dias de variação do 

repiquete (entre sua máxima e mínima) e os respectivos meses que ocorreram os picos anômalos da 

malária. 

 
Média dos gradientes do repiquete foi de 3,63 cm/dia. 

 

A figura 20 mostra a evolução da malária com a temperatura numa série 

temporal de 7 anos para o município de Codajás. 

 
Figura 20. Série temporal da malária e temperatura no período de 2003 à 2009 no município de Codajás. 

 

Codajás 2003 

Em 2003 a temperatura média mensal de Codajás variou entre 296,5 a 299,2K 

(23,5 a 26,2 ºC) (ver apêndice 3, figura 3B). Os picos da malária corresponderam aos 

meses de março (1º pico), junho (2º pico) e setembro (3º pico, o sazonal). 

O 1º pico apresentou temperatura de 297K (24ºC) e o 2º pico com temperatura 

de 296,5K (23,5 ºC) com chuvas variando de 265 a 325 mm para o período de março a 

junho. O pico máximo da precipitação ocorreu em maio com 325 mm e o mínimo em 

setembro com 55 mm (ver apêndice 3, figura 3E). Os dados de precipitação para 

Codajás apresentaram oposição de fase com os dados de malária como pode ser visto na 

figura 21. 
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Figura 21. Série temporal da malária e precipitação no período de 2003 à 2009 no município de Codajás. 

 

Para Codajás o ano de 2003 foi marcado com o menor registro de chuva para a 

série temporal estudada levando em consideração a precipitação anual de 2157,72 mm. 

Foi observado que o pico sazonal da malária apresentou-se 1 mês antes do pico 

da máxima temperatura registrada.  

Os primeiros picos de malária em relação ao pico sazonal são bem mais suaves 

com uma diferença de 30 casos a menos (o 1º e 2º  pico apresentando 26 e 27 casos, 

respectivamente). 

A elevação do nível d’água iniciou a partir de janeiro de 2003 até o pico de cheia 

em meados de junho de 2003 (figura 22). O gradiente do nível d’água para o ano de 

2003 foi de 7,61 cm/dia aproximadamente igual a média dos gradientes caracterizando 

uma vazante normal (Tabela 6).  

Nos dados médios mensais de nível d’água para o ano de 2003, pôde ser 

observado que o pico sazonal da malária apresentou-se 2 meses após o pico do nível 

d’água (ver apêndice 3, figura 3H).  

 
Figura 22. Série temporal dos casos de malária, e nível d’água no período de 2003 à 2007 no município 

de Codajás. 
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Para este ano houve repiquete de 44 dias (figura 23) começando de 19/01 a 

03/03 possivelmente refletindo no 1º pico da malária (antes do pico sazonal) 1 mês após 

o repiquete. O pico de cheia do nível d’água coincidiu com o 2º pico da malária. Esse 

ou mais fatores podem ter influenciado mais um pico antes do pico sazonal. 

Este repiquete foi observado no período de subida do rio e os dias de variação 

entre o nível máximo de repiquete e nível mínimo de repiquete foram de 29 dias. O 

gradiente do repiquete foi de 1,55 cm/dia apresentando valor bem abaixo da média dos 

gradientes caracterizando repiquete de pouca intensidade (Tabela 7). O mês 

correspondente ao pico anômalo da malária foi em março (mês 3). 

 
Figura 23. Fenômeno de repiquete identificado em série diária de nível d’água da estação 13155000 – 

CODAJÁS no Rio Solimões em Codajás para o ano de 2003. Este ano não apresenta dados para 

novembro e dezembro o que não influencia no repiquete.  

 

Codajás 2004  

 A temperatura média mensal para o ano de 2004 em Codajás variou entre 296,5 

a 300K (23,5 a 27 ºC) (ver apêndice 3, figura 3C). Os picos da malária corresponderam 

aos meses de março (1º pico) e setembro (2º pico). 

 No 1º pico foi apresentada temperatura de 297,5K (24,5 ºC) e intensa 

precipitação com 330 mm de chuva no mês de março. A distribuição dos casos no 1º 

pico, em relação ao 2º,  foi muito suave com uma diferença de 90 casos a menos. 

 O pico sazonal da malária se apresentou 1 mês antes do pico da máxima 

temperatura registrada. Para a precipitação foram observadas máxima em março com 

330 mm e mínima em agosto com 110 mm (ver apêndice 3, figura 3F). 
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 A elevação do nível d’água se iniciou em fevereiro de 2004 até o pico de cheia 

em junho (figura 22). O gradiente de nível d’água para o ano de 2004 foi de 4,49 cm/dia 

bem abaixo da média dos gradientes caracterizando uma vazante pouco acentuada 

(Tabela 6).  

Nos dados médios mensais de nível d’água para o ano de 2004, pôde ser 

observado que o pico sazonal da malária apresentou-se 3 meses após o pico do nível 

d’água (ver apêndice 3, figura 3I). Para este ano houve repiquete de 54 dias (figura 24) 

começando de 01/02 a 25/03 possivelmente influenciando no 1º pico da malária 1 mês 

após o repiquete. 

Este repiquete foi observado no período de subida do rio, e os dias de variação 

entre o nível máximo do repiquete e o nível mínimo do repiquete foram de 28 dias. O 

gradiente do repiquete foi de 7,54 cm/dia apresentando valor bem acima da média dos 

gradientes caracterizando repiquete de muita intensidade (Tabela 7). O mês 

correspondente ao pico anômalo da malária foi em março (mês 3). 

 
Figura 24. Fenômeno de repiquete identificado em série diária de nível d’água da estação 13155000 – 

CODAJÁS no Rio Solimões em Codajás para o ano de 2004. Série com falhas faltando dados para 

janeiro, abril e março. 

 

 Codajás 2005 

 Em Codajás no ano de 2005 a temperatura média mensal variou entre 294 a 

300,8K (21 a 27,8ºC) (ver apêndice 4, figura 4A). Os picos da malária corresponderam 

aos meses de março (1º pico) e julho (2º pico). 
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 No 1º pico foi apresentada temperatura de 297K (24 ºC) e precipitação máxima 

para o mesmo mês com 380 mm de chuva. O 1º pico apresentou 125 casos a menos em 

relação ao 2º pico (ver apêndice 4, figura 4D). 

 Os dados de malária para 2005 apresentaram-se muito fortes sendo que este ano 

foi o ano com maior número de casos registrados para a série temporal no município de 

Codajás (Tabela 1).  

 A malária apresentou seu pico sazonal 2 meses antes da temperatura máxima. A 

precipitação apresentou máxima em março (300 mm) e mínima em agosto (60 mm), 

também mostrando oposição de fase com os dados de malária (ver apêndice 4, figura 

4D). 

 A elevação do nível d’água se iniciou em outubro de 2004 até o pico de cheia 

em junho de 2005 (figura 22). O gradiente do nível d’água para o ano de 2005 foi de 

8,62 cm/dia acima da média dos gradientes caracterizando uma vazante bem acentuada 

(Tabela 6). 

Nos dados médios mensais de nível d’água para o ano de 2005, pôde ser 

observado que o pico sazonal da malária apresentou-se no mesmo mês do pico de cheia 

do rio (ver apêndice 4, figura 4G). Para este ano houve repiquete de  40 dias (figura 25) 

começando em 14/01 a 22/02 possivelmente refletindo no 1º pico da malária 1 mês após 

o repiquete. 

Este repiquete foi observado no período de subida do rio, e os dias de variação 

entre o nível máximo de repiquete e o nível mínimo de repiquete foram de 27 dias. O 

gradiente do repiquete foi de 2,48 cm/dia apresentando valor abaixo da média dos 

gradientes caracterizando repiquete de pouca intensidade (Tabela 7). O mês 

correspondente ao pico anômalo da malária foi em março (mês 3). 

41 
 



 
Figura 25. Fenômeno de repiquete identificado em série diária de nível d’água da estação 13155000 – 

CODAJÁS no Rio Solimões em Codajás para o ano de 2005. Série com falhas faltando dados para julho e 

agosto, de forma que o repiquete não foi influenciado. 

  

Codajás 2006 

 Em Codajás para o ano de 2006 a temperatura média mensal variou entre 295,5 a 

300K (22,5 a 27 ºC) (ver apêndice 4, figura 4B). Os picos de malária apresentaram-se 

muito alternados durante todo o ano. 

 A malária apresentou vários picos antes do pico sazonal. Tiveram picos em 

janeiro, março e maio com temperaturas variando neste período entre 295,5 a 297,5 

(22,5 a 24,5ºC). A precipitação para o mesmo período variou entre 270 a 310 mm de 

chuva, apresentando a máxima precipitação em  maio e a mínima em agosto com 100 

mm (ver apêndice 4, figura 4E). Nos primeiros picos de malária as chuvas 

permaneceram  quase que constante, e o pico sazonal foi evidenciado no período de 

estiagem. 

 A malária apresentou seu pico sazonal 2 meses antes da máxima temperatura 

registrada. 

 A elevação do nível d’água começou em outubro de 2005 até o pico de cheia que 

ocorreu provavelmente em junho de 2006 (dados de nível d’água com falhas, figura 22). 

O gradiente do nível d’água para o ano de 2006 foi de 9,29 cm/dia bem acima da média 

dos gradientes caracterizando uma vazante bem acentuada (Tabela 6).  

Nos dados médios mensais de nível d’água para o ano de 2006, pôde ser 

observado que o pico sazonal da malária apresentou-se 4 meses após o pico do nível 

d’água (ver apêndice 4, figura 4H). Para este ano não houve repiquete. 
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Figura 26. Série diária de nível d’água da estação 13155000 – CODAJÁS no Rio Solimões em Codajás 

para o ano de 2006. 

 

Codajás 2007 

 A temperatura média mensal para Codajás no ano de 2007 variou entre 295,5 a 

299K (22,5 a 26 ºC) (ver apêndice 4, figura 4C). Os picos da malária corresponderam 

aos meses de maio (1º pico) e agosto (2º pico). 

 O 1º pico apresentou temperatura de 296K (23 ºC) e precipitação com 230 mm 

de chuva. O 1º pico da malária, em relação ao 2º, tem uma distribuição muito parecida 

com diferença somente de 10 casos a menos. 

 Para o ano de 2007 houve aumento das notificações registrando 2005 e 2007 os 

anos mais notificados sobre a doença (Tabela 1). 

 A malária apresentou seu pico sazonal no mesmo pico da máxima temperatura.  

 A precipitação mantém fase oposta com os dados de malária e apresenta 

precipitação máxima em abril com 390 mm e mínima em outubro com 110 mm (ver 

apêndice 4, figura 4F). 

 A elevação do nível do rio começou em outubro de 2006 até o pico de cheia em 

junho de 2007 (figura 22). O gradiente do nível d’água para o ano de 2007 foi de 9,81 

cm/dia bem acima da média dos gradientes caracterizando uma vazante bem acentuada 

(Tabela 6).  

Nos dados médios mensais de nível d’água para o ano de 2007, pôde ser 

observado que o pico sazonal da malária apresentou-se 2 meses após o pico do nível 

d’água (ver apêndice 4, figura 4I). 

Para este ano houve repiquete de 42 dias (figura 27) começando em 18/02 até 

31/03 possivelmente refletindo no 1º pico da malária 2 meses após o término do 

repiquete. 
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Este repiquete foi observado no período de subida do rio, e os dias de variação 

entre entre o nível máximo do repiquete e nível mínimo do repiquete foram de 20 dias. 

O gradiente do repiquete foi de 2,95 cm/dia apresentando valor abaixo da média dos 

gradientes caracterizando repiquete de pouca intensidade (Tabela 7). O mês 

correspondente ao pico anômalo da malária foi em maio (mês 5). 

 
Figura 27. Fenômeno de repiquete identificado em série diária de nível d’água da estação 13155000 – 

CODAJÁS no Rio Solimões em Codajás para o ano de 2007. Este ano não apresenta dados para 

novembro e dezembro o que não influencia no repiquete.  

 

Codajás 2008 

A temperatura média mensal para Codajás em 2008 variou entre 295 a 300,5K 

(22 a 27,5 ºC) (ver apêndice 5, figura 5A). O mês de pico da malária foi em agosto 

apresentando somente o pico sazonal. 

O pico sazonal da malária apresentou-se no mesmo período da máxima 

temperatura. A precipitação no mês de agosto foi registrada com 100 mm de chuva, e a 

máxima foi registrada em fevereiro com 330 mm (ver apêndice 5, figura 5C). 

Não foi possível relatar sobre as variações do nível d’água e, ou repiquete pois 

para este ano não houve disponibilidade dos dados para Codajás. 

 

Codajás 2009 

A temperatura média mensal para Codajás em 2009 variou entre 296 a 301,8K 

(23 a 28,8 ºC) (ver apêndice 5, figura 5B). Os picos da malária se apresentaram 

alternadamente durante o ano, sendo que os mais expressivos foram em junho e 

setembro. 
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Os casos de malária para este ano foram os menores em registro na série de 2003 

a 2009 (Tabela 1). 

O pico de malária para o mês de junho é mais intenso em relação ao pico 

ocorrido em setembro (pico sazonal) com uma diferença de 5 casos a mais para junho. 

A temperatura registrada em junho foi de 296,5K (23,5 ºC) com precipitação em 250 

mm. O pico da malária ocorrida no mês de setembro apresentou-se no mesmo mês da 

máxima temperatura registrada. 

A precipitação foi registrada com máxima em março com 440 mm e mínima em 

setembro com 160 mm (ver apêndice 5, figura 5D). 

Não foi possível relatar sobre o nível do rio na estação de Codajás bem como se 

houve repiquete, pois para este ano não houve disponibilidade de dados para Codajás. 

 

 

6.4 Manacapuru  
 

A tabela 8 mostra a média anual dos dados de precipitação, temperatura e quais 

anos tiveram repiquetes. 

 
Tabela 8. Precipitação anual, temperatura média anual e repiquetes diários. 

Manacapuru       
Anos Precipitação Temperatura (K) Repiquetes (dias) 
2003 2157,72 298,23 38 dias 
2004 2421,84 298,22 47 dias 
2005 2541,96 297,95 Não teve repiquete 
2006 2629,56 298,21 Não teve repiquete 
2007 2663,88 297,98 32 dias 
2008 2762,16 297,82 Não teve repiquete 
2009 3159,00 298,55 Não teve repiquete 

Fonte: Dados de precipitação obtidos por satélite (GPCP – Global Precipitation Climatology Program), 

dados de temperatura de superfície pelo satélite ambiental Terra/Modis (NASA) e repiquetes obtidos 

através dos dados hidrológicos diários da estação 14100000 – Manacapuru (Solimões). 

 

Foram observados gradientes de nível d’água e de repiquetes e os dias da 

variação dos mesmos (tempo levado do nível máximo, do nível d’água e repiquete, até o 

nível mínimo de cada um) para o município de Manacapuru.  

 Gradientes do nível d’água revelam o quanto de água variou (vazou) por dia 

durante as vazantes de cada ano do município (Tabela 9). Apartir dos valores da 
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variação do repiquete foi analisado a influência de picos anômalos durante repiquetes no 

período de subida dos rios (Tabela 10). 

 
Tabela 9. Valores dos gradientes dos níveis d’água para o município de Manacapuru, datas do nível 

máximo e mínimo do rio bem como seus valores do nível d’água. 

 
x= Valor do nível mínimo não disponibilizado. Dados de nível d’água para o ano de 2009 disponíveis até 
setembro. Média dos gradientes do nível d’água em 6 anos foi de 7,66 cm/dia. Não foi possível calcular 
gradiente do ano de 2009. 

 

Tabela 10. Valores dos gradientes do repiquete para o município de Manacapuru, dias de variação do 

repiquete (entre sua máxima e mínima) e os respectivos meses que ocorreram os picos anômalos da 

malária. 

 
Média dos gradientes de repiquete foi de 1,68 cm/dia. 
 
 

A figura 28 mostra a evolução da malária com a temperatura numa série 

temporal de 7 anos para o município de Manacapuru. 

 
Figura 28. Série temporal da malária e temperatura no período de 2003 à 2009 no município de 

Manacapuru. 
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Manacapuru 2003 

 Em 2003 a temperatura média mensal em Manacapuru variou entre 296,3 a 

299,5K (23,3 a 26,5 ºC) (ver apêndice 6, figura 6A). Os picos da malária 

corresponderam ao meses de março (1º pico) e agosto (2º pico). 

 No 1º pico a temperatura esteve em 296,3K (23,3 ºC) e a precipitação por volta 

de 260 mm de chuva. O 1º pico, em relação ao 2º, é menos intenso e manteve 

praticamente constante o número de casos por +/- 3 meses. 

 A malária apresentou seu pico sazonal coincidindo com o pico da máxima 

temperatura registrada, sendo que a temperatura manteve-se quase que constante por 2 

meses após seu pico (figura 28). 

 A precipitação apresentou fase oposta com os dados de malária (figura 29). A 

máxima pluviométrica foi observada no mês de maio com 325 mm, e a mínima em 

setembro com 55 mm (ver apêndice 6, figura 6D). 

Figura 29. Série temporal da malária e precipitação no período de 2003 à 2009 no município de 

Manacapuru. 

 

 A elevação do nível d’água iniciou durante o mês de janeiro de 2003 até o pico 

de cheia do rio em junho (figura 30). O gradiente do nível d’água para o ano de 2003 foi 

de 7,21 cm/dia valor aproximadamente igual a média dos gradientes caracterizando uma 

vazante normal (Tabela 9). A malária manifestou seu pico sazonal 2 meses após o pico 

de cheia. 
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 Figura 30. Série temporal dos casos de malária e nível d’água no período de 2003 à 2009 no município 

de Manacapuru. 

 

Para este ano houve repiquete de 38 dias (figura 31) começando em 17/01 a 

23/02 possivelmente refletindo no 1º pico da malária ocorrido 1 mês após o início do 

repiquete. 

Este repiquete foi observado no período de subida do rio, e os dias de variação 

entre o nível máximo do repiquete e nível mínimo do repiquete foram de 31 dias. O 

gradiente do repiquete foi de 0,45 cm/dia apresentando valor abaixo da média dos 

gradientes caracterizando repiquete de pouca intensidade (Tabela 10). O mês 

correspondente ao pico anômalo da malária foi em março (mês 3). 

 
Figura 31. Fenômeno de repiquete identificado em série diária de nível d’água da estação 14100000 – 

MANACAPURU no Rio Solimões em Manacapuru para o ano de 2003. Este ano não apresenta dados 

para novembro e dezembro de forma que não influencia no repiquete. 
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Manacapuru 2004 

A temperatura média mensal variou entre 296,1 a 301K (23,1 a 28 ºC) (ver 

apêndice 6, figura 6B). Os picos da malária corresponderam aos meses de março (1º 

pico) e julho (2º pico). 

No 1º pico a temperatura se encontrou com 296,1K (23,1 ºC) e com precipitação 

máxima em torno de 340 mm de chuva. O 1º pico, em relação ao 2º, não é muito 

diferente possuindo uma diferença de 200 casos a menos. 

Para o ano de 2004 o município de Manacapuru apresentou seu maior registro de 

casos de malária durante a série de 2003 a 2009 (Tabela 1). A temperatura máxima do 

ano de 2004 foi elevada em média 1,5ºC em relação a máxima em 2003, e a 

precipitação mostrou pequena elevação para os níveis de chuva. 

A malária apresentou seu pico sazonal 3 meses antes do pico da máxima 

temperatura de 301K (28 ºC).  

A precipitação apresentou fase oposta em relação aos dados de malária, exceto 

quando houve o 1º pico exibido no mesmo período da máxima precipitação (ver 

apêndice 6, figura 6E). Foram observadas máxima na precipitação em março (330 mm) 

e mínima em agosto (110 mm). 

A elevação do nível d’água começou em fevereiro de 2004 até o pico de cheia 

do rio em junho (figura 30). O gradiente do nível d’água para o ano de 2004 foi de 4,63 

cm/dia valor bem abaixo da média dos gradientes caracterizando uma vazante pouco 

acentuada (Tabela 9).  

Nos dados médios mensais de nível d’água para o ano de 2004, pôde ser 

observado que o pico sazonal da malária apresentou-se 1 mês após o pico do nível 

d’água (ver apêndice 6, figura 6H). 

Para este ano houve repiquete de 47 dias (figura 32) iniciando-se em 01/02 a 

18/03 possivelmente refletindo no 1º pico da malária ocorrendo aproximadamente 1 

mês depois do repiquete. 

Este repiquete foi observado no período de subida do rio, e os dias da variação 

entre nível máximo do repiquete e nível mínimo do repiquete foram de 27 dias. O 

gradiente do repiquete foi de 3,85 cm/dia apresentando valor bem acima da média dos 

gradientes caracterizando repiquete de muita intensidade (Tabela 10). O mês 

correpondente ao pico anômalo da malária foi em março (mês 3). 
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Figura 32. Fenômeno de repiquete identificado em série diária de nível d’água da estação 14100000 – 

MANACAPURU no Rio Solimões em Manacapuru para o ano de 2004. Este ano não apresenta dados 

para o mês de janeiro. 

 

Manacapuru 2005 

A temperatura média mensal variou entre 295 a 300,8K (22 a 27,8 ºC) (ver 

apêndice 6, figura 6C). O pico da malária correspondeu ao mês de julho apresentando 

somente o pico sazonal de casos. 

A malária apresentou seu pico sazonal 2 meses antes do pico da máxima 

temperatura. A precipitação apresentou-se em fase oposta aos dados de malária 

apresentando sua máxima pluviométrica em março com 390 mm, período que ocorreu 

os menores casos de malária, e mínima pluviométrica em agosto com 60 mm, a malária 

ocorrendo 1 mês depois do pico máximo de chuva (ver apêndice 6, figura 6F). 

A incidência de malária para este ano foi menor em relação a 2003 e 2004, 

exibindo uma pequena variação na temperatura máxima e um aumento progressivo na 

precipitação. 

A elevação do nível d’água se iniciou em novembro de 2004 até o pico de cheia 

em maio de 2005 (figura 30). O gradiente do nível d’água para o ano de 2005 foi de 

9,54 cm/dia valor bem acima da média dos gradientes caracterizando uma vazante bem 

acentuada (Tabela 9).  

Nos dados médios mensais de nível d’água para o ano de 2005, pôde ser 

observado que o pico sazonal da malária apresentou-se 1 mês após o pico do nível 

d’água (ver apêndice 6, figura 6I). Para este ano não houve repiquete (figura 33) nem 

um outro pico anterior ao ocorrido em julho. 
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Figura 33. Série diária de nível d’água da estação 14100000 – MANACAPURU no Rio Solimões em 

Manacapuru para o ano de 2005. 

 

Manacapuru 2006 

A temperatura média mensal variou entre 295 a 301,7K (22 a 28,7 ºC) (ver 

apêndice 7, figura 7A). O pico da malária correspondeu ao mês de agosto apresentando 

somente o pico sazonal. 

A malária apresentou seu pico sazonal 2 meses antes do pico máximo da 

temperatura. A máxima precipitação ocorreu em maio com 320 mm e a mínima em 

agosto com 100 mm (ver apêndice 7, figura 7D). 

A elevação do nível do rio se iniciou a partir de novembro de 2005 até o pico de 

cheia do rio em junho de 2006 (figura 30). O gradiente do nível d’água para o ano de 

2006 foi de 8,54 cm/dia valor acima da média dos gradientes caracterizando uma 

vazante acentuada (Tabela 9).  

Nos dados médios mensais de nível d’água para o ano de 2006, pôde ser 

observado que o pico sazonal da malária apresentou-se 2 meses após o pico do nível 

d’água (ver apêndice 7, figura 7G). Para este ano não houve repiquete (figura 34) nem o 

1º pico da malária. 

 
Figura 34. Série diária de nível d’água da estação 14100000 – MANACAPURU no Rio Solimões em 

Manacapuru para o ano de 2006. 
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Manacapuru 2007 

A temperatura média mensal variou entre 295 a 299,5K (22 a 26,5 ºC) (ver 

apêndice 7, figura 7B). Os picos da malária compreenderam os meses de março a abril 

(1º pico constante por 2 meses) e agosto (2º pico). 

No 1º pico a temperatura se encontra em 295K (22 ºC) e a precipitação em torno 

de 350 mm em março. O 1º pico, em relação ao 2º, é bem mais suave possuindo um 

diferença de 400 casos a menos. 

A precipitação apresentou seu máximo em abril com 390 mm e mínima em 

outubro com 110 mm, estando os picos de precipitação e malária em oposição de fase 

(ver apêndice 7, figura 7E). 

Os dados de malária para este ano foram superiores em relação a 2005 e 2006 

(Tabela 1), e também pôde ser observado aumento nas precipitações (Tabela 8). 

A malária apresentou seu pico no mês da máxima temperatura registrada, sendo 

que a temperatura manteve-se quase que constante por mais 2 meses após o pico sazonal 

da malária (ver apêndice 7, figura 7B). 

A elevação do nível d’água começou em novembro de 2006 até o pico de cheia 

do rio em junho de 2007 (figura 30). O gradiente do nível d’água para o ano de 2007 foi 

de 8,22 cm/dia valor acima da média dos gradientes caracterizando uma vazante 

acentuada (Tabela 9).  

Nos dados médios mensais de nível d’água para o ano de 2007, pôde ser 

observado que o pico sazonal da malária apresentou-se 2 meses após o pico do nível 

d’água (ver apêndice 7, figura 7H).  

Para este ano houve repiquete de 32 dias (figura 35) começando em 20/02 a 

23/03 possivelmente refletindo no 1º pico da malária ocorrido no mesmo período do fim 

do repiquete. Vale ressaltar que o 1º pico da malária se manteve constante por 2 meses 

(de março a abril) (figura 28).  

Este repiquete foi observado no período de subida do rio, e os dias de variação 

entre o nível máximo do repiquete e o nível mínimo do repiquete foram de 23 dias. O 

gradiente do repiquete foi de 0,74 cm/dia apresentando valor abaixo da média dos 

gradientes caracterizando repiquete de pouca intensidade (Tabela 10). O mês 

correspondente ao pico anômalo da malária foi em abril (mês 4). 
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Figura 35. Fenômeno de repiquete identificado em série diária de nível d’água da estação 14100000 – 

MANACAPURU no Rio Solimões em Manacapuru para o ano de 2007.  

 

Manacapuru 2008 

A temperatura média mensal variou entre 295,2 a 300,3K (22,2 a 27,3 ºC) (ver 

apêndice 7, figura 7C). Os picos de casos de malária corresponderam aos meses de 

março (1º pico) e agosto (2º pico). 

O 1º pico, em relação ao 2º, é menos intenso apresentando uma diferença de 260 

casos a menos. No 1º pico a temperatura média mensal se encontra em 295,2K (22,2 ºC) 

e precipitação em torno de 340 mm. 

A precipitação foi máxima em fevereiro com 340 mm e mínima em agosto com 

100 mm (ver apêndice 7, figura 7F). O pico sazonal da malária se apresentou 2 meses 

antes do mês da temperatura máxima. 

A elevação do nível d’água se iniciou em outubro de 2007 até o pico de cheia do 

rio em junho de 2008 (figura 30). O gradiente do nível d’água para o ano de 2008 foi de 

7,83 cm/dia valor aproximadamente igual a média dos gradientes caracterizando uma 

vazante normal (Tabela 9).  

Nos dados médios mensais de nível d’água para o ano de 2008, pôde ser 

observado que o pico sazonal da malária apresentou-se 2 meses após o pico do nível 

d’água (ver apêndice 7, figura 7I). 

Para este ano não houve repiquete (figura 36). E em relação a manifestação do 1º 

pico da malária fora de sua época característica, sem que houvesse possível influência 

de repiquete, pode estar relacionada a outro fator mais forte ou específico para que isso 

acontecesse. 
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Figura 36. Série diária de nível d’água da estação 14100000 – MANACAPURU no Rio Solimões em 

Manacapuru para o ano de 2008.  

 

Manacapuru 2009 

 A temperatura média mensal para o ano de 2009 variou entre 295,8 a 302,5K 

(22,8 a 29,5 ºC) (ver apêndice 8, figura 8A). A malária apresentou dois picos bem 

alternados antes do pico sazonal.  

 A temperatura média mensal para estes primeiros picos (em fevereiro e maio) foi 

de 297,3K (24,3ºC), com diferenças na distribuição dos casos durante esses meses em 

relação ao pico sazonal (ocorrido em setembro) que teve maior intensidade nos casos 

notificados.  

 A precipitação durante este período de fevereiro e maio registraram 350 mm e 

290 mm de chuva, respectivamente (ver apêndice 8, figura 8D). A malária apresentou 

seu pico sazonal no mesmo mês da máxima temperatura registrada sendo que a 

temperatura manteve-se constante por 2 meses (ver apêndice 8, figura 8A). 

 A elevação do nível d’água se inicou em outubro de 2008 até o pico de cheia do 

rio em junho de 2009 (figura 30). A malária apresentou seu pico sazonal 3 meses depois 

da cheia do rio (ver apêndice 8, figura 8G).  

Para este ano não foi identificado repiquete (figura 37), e em relação ao 1º pico 

outro fator pode ter influenciado a sua manifestação, como por exemplo as chuvas que 

apresentaram variações nos dados e nos meses, onde houve diminuição das chuvas foi 

evidenciado os picos de casos de malária. 
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Figura 37. Série diária de nível d’água da estação 14100000 – MANACAPURU no Rio Solimões em 

Manacapuru para o ano de 2009. 

 

 

6.5 Manaus 
 

A tabela 11 mostra a média anual dos dados de precipitação, temperatura e quais 

anos tiveram repiquetes. 

 
Tabela 11. Precipitação anual, temperatura média anual e repiquetes diários.

Manaus       
Anos Precipitação Temperatura (K) Repiquetes (dias) 
2003 1925,4 298,26 30 dias 
2004 2135,16 298,23 37 dias 
2005 2135,16 297,97 Não teve repiquete 
2006 2252,04 298,22 Não teve repiquete 
2007 2334,00 298,08 32 dias 
2008 3118,32 297,82 Não teve repiquete 
2009 2227,08 298,54 Não teve repiquete 

Fonte: Dados de precipitação obtidos por satélite (GPCP – Global Precipitation Climatology Program), 

dados de temperatura de superfície pelo satélite ambiental Terra/Modis (NASA) e repiquetes obtidos 

através dos dados hidrológicos diários da estação 14990000 – Manaus (Rio Negro). 

 

Foram observados gradientes de nível d’água e de repiquetes e os dias da 

variação dos mesmos (tempo levado do nível máximo, nível d’água e repiquete, até o 

nível mínimo de cada um) para o município de Manaus.  

 Gradientes do nível d’água revelam o quanto de água variou (vazou) por dia 

durante as vazantes de cada ano do município (Tabela 12). Apartir dos valores da 

variação do repiquete foi analisado a influência de picos anômalos durante repiquetes no 

período de subida dos rios (Tabela 13). 
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Tabela 12. Valores dos gradientes dos níveis d’água para o município de Manaus, datas do nível 

máximo e mínimo do rio bem como seus valores do nível d’água. 

 
Média dos gradientes do nível d’água em 7 anos foi de 7,68 cm/dia. 
 

Tabela 13. Valores dos gradientes do repiquete para o município de Manaus, dias de variação do 

repiquete (entre sua máxima e mínima) e os respectivos meses que ocorreram os picos anômalos da 

malária. 

 
Média dos gradientes de repiquete foi de 2,22 cm/dia. 

 

A figura 38 mostra a evolução da malária com a temperatura numa série 

temporal de 7 anos para o município de Manaus. 

 
Figura 38. Série temporal da malária e temperatura no período de 2003 à 2009 no município de Manaus. 

 

Manaus 2003  

A temperatura média mensal em Manaus para o ano de 2003 variou entre 296,5 

a 299,5K (23,5 a 26,5 ºC) (ver apêndice 8, figura 8B). Os picos da malária 

corresponderam aos meses de março (1º pico) e agosto (2º pico). 
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No 1º pico a temperatura média mensal se encontra em 296,5K (23,5 ºC) e 

precipitação em torno de 240 mm de chuva. O 1º pico, em relação ao 2º, apresentou 

1400 casos a menos. 

O ano de 2003 é marcado pela menor intensidade de chuvas na série de 2003 a 

2009, levando em consideração a precipitação anual de 2157,72 mm. 

Este município corresponde pela maior concentração de habitantes 

(aproximadamente 2 milhões de pessoas). 

A precipitação apresenta oposição de fase com os dados de malária e também há 

uma variação nos seus picos de máxima, exibindo pico em fevereiro e em abril com 300 

mm de chuva, e mínima em setembro com 50 mm de chuva (figura 39). 

 
Figura 39. Série temporal da malária e precipitação no período de 2003 à 2009 no município de Manaus. 

 

A malária apresentou seu pico sazonal no mesmo mês de pico da temperatura, 

sendo que a temperatura ficou quase que constante por 2 meses após o pico de casos de 

malária havendo uma pequena variação na mesma (figura 38). 

A elevação do nível d’água iniciou-se em janeiro de 2003 até o pico de cheia em 

junho (figura 40). O gradiente do nível d’água para o ano de 2003 foi de 6,86 cm/dia 

valor abaixo da média dos gradientes caracterizando uma vazante pouco acentuada 

(Tabela 12).  

Nos dados médios mensais de nível d’água para o ano de 2003, pôde ser 

observado que o pico sazonal da malária apresentou-se 2 meses após o pico do nível 

d’água (ver apêndice 8, figura 8H). 
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Figura 40. Série temporal dos casos de malária e nível d’água no período de 2003 à 2009 no município de 

Manaus. 

 

Para este ano houve repiquete de 30 dias (figura 41) começando em 17/01 a 

15/02 possivelmente refletindo no 1º pico da malária 1 mês após o repiquete. 

Este repiquete foi observado no período de subida do rio, e os dias da variação 

entre o nível máximo do repiquete e nível mínimo do repiquete foram de 10 dias. O 

gradiente do repiquete foi de 1,60 cm/dia apresentando valor abaixo da média dos 

gradientes caracterizando repiquete de pouca intensidade (Tabela 13). O mês 

correspondente ao pico anômalo da malária foi em março (mês 3). 

 
Figura 41. Fenômeno de repiquete identificado em série diária de nível d’água da estação 14990000 – 

MANAUS no Rio Negro em Manaus para o ano de 2003. 

 

Manaus 2004 

A temperatura média mensal para o ano de 2004 variou entre 296 a 301K (23 a 

28 ºC) (ver apêndice 8, figura 8C). Os picos de malária corresponderam aos meses de 

março (1º pico) e julho (2º pico). 
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No 1º pico a temperatura se encontrou em 296K (23 ºC) com chuva em torno de 

420 mm, vale ressaltar que o 1º pico ocorreu no período de precipitação máxima. O 1º 

pico em relação ao 2º não teve uma distribuição muito diferente, tendo uma diferença de 

1000 casos a mais que o 2º pico.  

A precipitação apresentou fase oposta com os dados de malária exceto em março 

(ver apêndice 8, figura 8F). Os dados de precipitação apresentaram variação na sua 

máxima pluviométrica nos meses de março e maio com 420 e 400 mm, 

respectivamente, e mínima em novembro com 25 mm.  

A malária apresentou seu pico sazonal de casos 3 meses antes do pico da 

temperatura. 

A elevação do nível d’água começou no mês de janeiro de 2004 até o pico de 

cheia do rio em junho (figura 40). O gradiente do nível d’água para o ano de 2004 foi de 

4,85 cm/dia valor bem abaixo da média dos gradientes caracterizando uma vazante 

pouco acentuada (Tabela 12).  

Nos dados médios mensais de nível d’água para o ano de 2004, pôde ser 

observado que o pico sazonal da malária apresentou-se 1 mês após o pico do nível 

d’água (ver apêndice 8, figura 8I). 

Para este ano houve repiquete de 37 dias (figura 42) começando em 05/02 a 

12/03 possivelmente refletindo no 1º pico da malária aproximadamente 1 mês após o 

início do repiquete. 

Este repiquete foi observado no período de subida do rio, e os dias de variação 

entre o nível máximo do repiquete e nível mínimo do repiquete foram de 21 dias. O 

gradiente do repiquete foi de 2,57 cm/dia apresentando valor acima da média dos 

gradientes caracterizando repiquete intenso (Tabela 13). O mês correspondente ao pico 

anômalo da malária foi em março (mês 3). 
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Figura 42. Fenômeno de Repiquete identificado em série diária de nível d’água da estação 14990000 – 

MANAUS no Rio Negro em Manaus para o ano de 2004. 

 

Manaus 2005 

A temperatura média mensal no ano de 2005 variou entre 295 a 300,8K (22 a 

27,8 ºC) (ver apêndice 9, figura 9A). O pico da malária correspondeu ao mês de julho 

apresentando somente o pico sazonal de transmissão da doença. 

Os dados de malária para este ano foram elevados em relação aos anos de 2003 e 

2004 (Tabela 1). A temperatura máxima exibiu pouca variação em relação ao ano 

anterior. 

A malária apresentou seu pico sazonal 2 meses antes do pico da temperatura. A 

precipitação apresentou fase oposta com os dados de malária tendo sua máxima 

destacada no mês de março com 370 mm e mínima em agosto com 25 mm (ver 

apêndice 9, figura 9D). 

A elevação do nível d’água começou em novembro de 2004 até o pico de cheia 

do rio em junho de 2005 (figura 40). O gradiente do nível d’água para o ano de 2005 foi 

de 9,02 cm/dia valor bem acima da média dos gradientes caracterizando uma vazante 

bem acentuada (Tabela 12).  

Nos dados médios mensais de nível d’água para o ano de 2005, pôde ser 

observado que o pico sazonal da malária apresentou-se 1 mês após o pico do nível 

d’água (ver apêndice 9, figura 9G). Para este ano não houve repiquete (figura 43) nem 

pico de malária anterior ao ocorrido no mês de julho. 
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Figura 43. Série diária de nível d’água da estação 14990000 – MANAUS no Rio Negro em Manaus para 

o ano de 2005. 

 

Manaus 2006 

A temperatura média mensal variou entre 295 a 301,5K (22 a 28,5 ºC) (ver 

apêndice 9, figura 9B). Os picos da malária comportaram-se muito alternados com 2 

picos antes do pico sazonal. Estes picos apresentaram-se em março e em maio com o 

mesmo número de casos, e em agosto (o pico sazonal). Em março a temperatura ficou 

por volta de 297,8K (24,8 ºC) e em maio 295K (22ºC). Estes primeiros picos tiveram 

aproximadamente 2300 casos a menos que o pico sazonal. 

A malária apresentou seu pico sazonal 2 meses antes do pico de máxima 

temperatura. A precipitação esteve com máxima em maio com 415 mm e mínima em 

agosto com 25 mm (ver apêndice 9, figura 9E).  

A elevação do nível d’água se iniciou em novembro de 2005 até o pico de cheia 

do rio em junho de 2006 (Figura 44). O gradiente do nível d’água para o ano de 2006 

foi de 8,54 cm/dia valor acima da média dos gradientes caracterizando uma vazante 

acentuada (Tabela 12).  

Nos dados médios mensais de nível d’água para o ano de 2006, pôde ser 

observado que o pico sazonal da malária apresentou-se 2 meses após o pico do nível 

d’água (ver apêndice 9, figura 9H). Para este ano não houve repiquete (figura 44), e em 

relação ao primeiros picos ocorridos pressupõe-se que outros fatores possam ter sido 

condicionantes. 
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Figura 44. Série diária de nível d’água da estação 14990000 – MANAUS no Rio Negro em Manaus para 

o ano de 2006. 

 

Manaus 2007 

A temperatura média mensal variou entre 295 a 299,8K (22 a 26,8 ºC) (ver 

apêndice 9, figura 9C). Os picos de malária corresponderam aos meses de março (1º 

pico) e agosto (2º pico).  

No 1º pico a temperatura encontrou-se em 295K (22 ºC) e a precipitação com 

máxima ocorrida em 325 mm de chuva. O 1º pico em relação ao 2º teve uma diferença 

pequena na distribuição dos casos com 1300 casos a menos de malária. 

A malária apresentou seu pico no mesmo mês da temperatura máxima 

registrada. A precipitação registrou máxima em março com 325 mm e mínima em 

outubro com 70 mm (ver apêndice 9, figura 9F). 

A elevação do nível do rio iniciou em novembro de 2006 até o pico de cheia em 

junho de 2007 (figura 40). O gradiente do nível d’água para o ano de 2007 foi de 8,03 

cm/dia valor acima da média dos gradientes caracterizando uma vazante acentuada 

(Tabela 12).  

Nos dados médios mensais de nível d’água para o ano de 2007, pôde ser 

observado que o pico sazonal da malária apresentou-se 2 meses após o pico do nível 

d’água (ver apêndice 9, figura 9I). 

Para este ano houve repiquete de 32 dias (figura 45) começando em 17/02 a 

20/03 possivelmente refletindo no 1º pico da malária. 

Este repiquete foi observado no período de subida do rio, e os dias de variação 

entre o nível máximo do repiquete e nível mínimo do repiquete foram de 6 dias. O 

gradiente do repiquete foi de 2,50 cm/dia apresentando valor acima da média dos 

gradientes caracterizando repiquete intenso (Tabela 13). O mês correspondente ao pico 

anômalo da malária foi em março (mês 3). 
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Figura 45. Fenômeno de repiquete identificado em série diária de nível d’água da estação 14990000 – 

MANAUS no Rio Negro em Manaus para o ano de 2007. 

 

Manaus 2008 

A temperatura média mensal variou entre 295 a 300,2K (22 a 27,2 ºC) (ver 

apêndice 10, figura 10A). O pico da malária compreendeu o mês de agosto 

apresentando somente o pico sazonal. 

A malária exibiu seu pico sazonal 2 meses antes da temperatura máxima. E a 

precipitação registrou máxima em março com 490 mm e mínima em agosto com 80 mm 

(ver apêndice 10, figura 10C). 

A elevação do nível d’água se iniciou no mês de novembro de 2007 até o pico de 

cheia em junho de 2008 (figura 40). O gradiente do nível d’água para o ano de 2008 foi 

de 7,66 cm/dia valor aproximadamente igual a média dos gradientes caracterizando uma 

vazante normal (Tabela 12).  

Nos dados médios mensais de nível d’água para o ano de 2008, pôde ser 

observado que o pico sazonal da malária apresentou-se 2 meses após o pico do nível 

d’água (ver apêndice 10, figura 10E). Para este ano nao houve repiquete (figura 46), 

nem 1º pico da malária. 

 
Figura 46. Série diária de nível d’água da estação 14990000 – MANAUS no Rio Negro em Manaus para 

o ano de 2008. 
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Manaus 2009 

A temperatura média mensal variou entre 296 a 302,5K (23 a 29,5 ºC) (ver 

apêndice 10, figura 10B). O pico da malária compreendeu o mês de junho tendo uma 

variação pequena até outubro mantendo os casos quase que constante havendo uma 

diminuição de 200 casos até outubro. 

A malária apresentou seu pico sazonal 4 meses antes da máxima temperatura. A 

precipitação registrou máxima em fevereiro com 470 mm e mínima em agosto com 30 

mm (ver apêndice 10, figura 10D). 

Os casos de malária para este ano e município foi o menor de toda a série de 

2003 a 2009 para o município de Manaus (Tabela 1). 

A elevação do nível d’água começou em novembro de 2008 até o pico de cheia 

em junho de 2009 (figura 40). O gradiente do nível d’água para o ano de 2009 foi de 

8,86 cm/dia valor acima da média dos gradientes caracterizando uma vazante acentuada 

(Tabela 12).  

Nos dados médios mensais de nível d’água para o ano de 2009, pôde ser 

observado que o pico sazonal da malária apresentou-se no mesmo mês do pico do nível 

d’água (ver apêndice 10, figura 10F). Para este ano não houve repiquete (figura 47), 

nem um pico anterior ao ocorrido no mês de junho. 

 

 
Figura 47. Série diária de nível d’água da estação 14990000 – MANAUS no Rio Negro em Manaus para 

o ano de 2009. 
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CAPÍTULO 7 
 

7. RESULTADOS ESTATÍSTICOS 
 

7.1 Malária x Temperatura 
A análise estatística aplicada às variáveis em destaque foi de correlação de 

Spearman (análise não-paramétrica) que não faz suposição sobre a distribuição de 

freqüência das variáveis. Para os dados de malária foram feitas análises do total dos 

casos (sem que houvesse a separação dos casos por espécie) e foram feitas análises de 

malária por espécie (Malária por Plasmodium vivax e por Plasmodium falciparum) a 

fim de identificar características ou associações diferentes pelas espécies.  

A tabela 14 traz todos os valores dos coeficientes de correlação no período de 

2003 a 2009 para os municípios estudados. Esta tabela estatística exibe em seus valores 

a relação entre a malária (total e por espécie) com a temperatura. Somente os valores 

destacados em vermelho têm significância estatística assumindo-se um p-valor ≤ 0,05 

(os valores em cor preta apresentaram p >0,05). Observou-se que os resultados 

estatísticos da relação entre a temperatura e malária apresentaram correlações positivas. 

O nível de significância também denominado p-valor foi estabelecido com o 

limite de 5% de probabilidade de erro (p≤ 0,05), portanto uma garantia ou confiança de 

95% de que um dado acontecimento não se tenha produzido ao acaso. 

 
Tabela 14 . Tabela estatística da relação entre a malária (total e por espécie) com a temperatura. Valores 

destacados em cor vermelha tem significância estatística de 95% de confiança. 

Anos Coari Codajás Manacapuru Manaus 
  rs 

mal. 
rs P.f rs P.v rs mal. rs P.f rs P.v rs 

mal. 
rs P.f rs P.v rs 

mal. 
rs P.f rs P.v

2003 0,03 0,16 -0,04 -0,05 0,1 -0,07 0,08 0,3 0,03 0,07 0,82 0,02 
2004 0,04 0,39 -0,06 0,66 0,70 0,64 -0,47 -0,17 -0,49 -0,51 -0,16 -0,54
2005 0,82 0,81 0,56 0,34 0,48 0,35 -0,06 0,19 -0,05 0,41 0,72 0,15 
2006 0,27 0,25 0,25 -0,04 0,03 0 0,02 0,66 -0,01 0,34 0,4 0,42 
2007 0,55 0,54 0,5 0,16 0,04 0,14 -0,13 0,02 -0,13 0,32 0,46 0,22 
2008 0,44 0,56 0,44 0,29 -0,12 0,29 0,04 0,26 -0,06 0,36 0,25 0,36 
2009 0,19 0,45 0,06 0,11 -0,54 0,26 0,66 0,3 0,63 0,37 0,21 0,37 

 

rs = Coeficiente de correlação,  mal. = Casos totais de malária, P. f = Plasmodium falciparum e P.v = 

Plasmodium vivax 
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 rs 

 
Os p-valores dos dados (temperatura x malária) ficaram entre 0,0008 à 0,05 

conforme mostrado abaixo: 

 

0,0008 0,001 0,0012 0,0078 0,01 0,02 0,05 

Casos totais= 0,001 / 0,01 

P. falciparum= 0,0012 / 0,078 / 0,01/ 0,0008 

P. vivax= 0,02 / 0,05  

 

 É observado que a maior parte das correlações aconteceram em anos 

influenciados por fatores climáticos distintos. Em 2003 a Amazônia pôde experimentar 

o fenômeno El Niño qual foi considerado moderado (Nascimento e Mascarenhas Júnior, 

2009). Em 2005 a Amazônia foi influenciada por uma seca muito intensa e aumento de 

temperatura, mas apesar da região central não ter sido seriamente afetada pela seca 

possivelmente as condições como o evento foi exibido podem ter sido favoráveis para o 

aumento de casos de malária. Em 2009 foi notado que as temperaturas foram as maiores 

nas médias anuais. 

Logo a temperatura apresenta um efeito exponencial sobre o desenvolvimento 

do parasita do mosquito, por isso, pequenos aumentos na temperatura ambiente e 

temperatura dos habitats têm grandes efeitos na aceleração do desenvolvimento do 

mosquito (Githeko and Ndegwa, 2001), o que coincide com o aumento dos casos de 

malária para a região em estudo. Conforme é observado aumento da média anual da 

temperatura é apresentado crescimento do número de casos de malária. De acordo com 

Tauil (2002), a densidade de vetores influencia diretamente na transmissão da doença.  

Segundo Patz et al. (2005), a malária é extremamente sensível ao clima e a 

influência de ENOS (El Niño Oscilação Sul). Aumento na temperatura em torno de 0.5 

ºC traduzirá um crescimento de 30% a 100% na abundância do mosquito (Pascual et 

al.,2006). 

Diante dos resultados a espécie que apresentou mais correlação com a 

temperatura foi a espécie Plasmodium falciparum. A transmissão por P. falciparum é a 

forma mais grave da doença com 80% das infecções e 90% das mortes em muitas 
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regiões tropicais e subtropicais do mundo, sendo que esta espécie é mais comum na 

África e é muito resistente às drogas, tendo um tratamento não muito efetivo em muitas 

partes do mundo (WHO, 2008). Uma vez que a resistência às drogas se desenvolva cada 

vez mais pelo P. falciparum as formas mais resistentes da espécie se desenvolverá mais 

rapidamente em relação ao P. vivax (Mendis et al., 2001). 

 

7.2 Malária x Precipitação 
A precipitação é uma variável ambiental importantíssima em estudos 

epidemiológicos da malária. A tabela 15, através de resultados estatísticos, mostra bem 

essa relação da malária (casos totais e por espécie) e a precipitação nos 4 municípios em 

estudo. Observou-se que os resultados estatísticos da relação entre a precipitação e 

malária apresentaram correlações negativas. 

 
Tabela 15. Tabela estatística da relação entre a malária (total e por espécie) com a precipitação. Valores 

destacados em vermelho tem significância estatística de 95% de confiança. 

Anos Coari Codajás Manacapuru Manaus 
  rs 

mal. 
rs P.f rs P.v rs 

mal. 
rs P.f rs P.v rs 

mal.
rs P.f rs P.v rs 

mal. 
rs P.f rs P.v

2003 -0,3 -0,53 -0,25 -0,15 0,11 -0,14 -0,08 -0,09 -0,07 -0,12 -0,69 -0,1 
2004 -0,11 -0,37 0,04 -0,67 -0,80 -0,61 -0,02 -0,36 0,03 0,18 -0,07 0,27 
2005 -0,67 -0,72 -0,65 -0,26 -0,31 -0,27 -0,2 -0,36 -0,16 -0,58 -0,81 -0,33 
2006 -0,66 -0,58 -0,65 -0,28 -0,35 -0,32 -0,55 -0,90 -0,54 -0,37 -0,66 -0,32 
2007 -0,38 -0,38 -0,38 -0,02 0,19 0 0,21 0,01 0,21 -0,44 -0,55 -0,3 
2008 -0,72 -0,76 -0,72 -0,43 -0,11 -0,43 -0,58 -0,65 -0,5 -0,29 -0,25 -0,29 
2009 -0,27 -0,42 -0,18 -0,19 0,35 -0,26 -0,84 -0,34 -0,83 -0,75 -0,39 -0,74 

 rs = Coeficiente de correlação, mal. = Casos totais de malária, P. f = Plasmodium falciparum e P.v = 

Plasmodium vivax 

 

 rs 

 
Os p-valores dos dados (precipitação x malária) ficaram entre <0,0001 a 0,05 conforme 

mostrado abaixo: 

 

<0,0001 0,0005 0,0008 0,003 0,005 0,008 0,001 0,0014 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Casos totais= 0,0005 / 0,008 / 0,01 / 0,04 / 0,05 

P. falciparum= <0,0001 / 0,0014 / 0,001 / 0,003 / 0,008 / 0,01 / 0,02 / 0,04 

P. vivax= 0,0008 / 0,005 / 0,008 / 0,02 / 0,03 
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Observa-se que a precipitação apresenta uma maior correlação com a malária em 

relação a temperatura, e essas correlações são percebidas praticamente em todos os anos 

sendo o município de Coari o mais correlacionado com esta variável em destaque. A 

precipitação é uma variável que melhor descreve e modula a sazonalidade da malária 

bem mais que a temperatura. De acordo com Briët et al. (2008) a sazonalidade das 

chuvas podem ser preditoras da sazonalidade da transmissão da doença. 

Segundo Olson et al. (2009) a precipitação conduz ao risco da malária, mas pode 

variar ao longo da bacia Amazônica devido as áreas geográficas. Portanto, estudar as 

condições ambientais são muito importante para compreender a ocorrência de casos de 

doenças transmitidas por vetores.  

 Diante dos resultados a espécie que apresentou mais correlação com a 

precipitação foi a espécie Plasmodium falciparum exibindo bastante relação com as 

variáveis de temperatura e precipitação. Possivelmente esta espécie seja mais 

correlacionada com estes tipos de variáveis do que o P. vivax, provavelmente por ser 

mais eficiente e possuir diversidade genética ainda pouco conhecida. No entanto, P. 

falciparum é a espécie menos ocorrente na região Amazônica devido intensas ações de 

controle da doença por condicionar maior debilidade e óbito (Willairatana and 

Looareesuwan, 2000; Njuguna et al., 2004) e apresentar grande capacidade de 

adaptação (Krettli, 2008), assim a mesma não torna-se prevalente na região. 

 

7.3 Malária x Nível d’água 
O regime hidrológico bem como a temperatura e precipitação tem mostrado 

papel fundamental em relação a malária. A sazonalidade e abundância das chuvas 

provocam flutuações no nível d’água dos rios. Estas flutuações, em determinada época, 

criam pulsos de inundações causados pelo transbordamento do rio principal que cria um 

lugar favorável para a reprodução do mosquito vetor da malária.  

Os dados de nível d’água foram analisados diariamente e mensalmente (média 

mensal). Dados em série diária trazem informações precisas de início da subída dos rios, 

cheia, início da vazante, seca e principalmente fenômenos hidrológicos como 

repiquetes. 

 Para fins estatísticos não foi possível realizar análises que podem responder 

precisamente sobre a possível influência do repiquete no aumento do número de casos 

de malária. Os dados de malária encontram-se dispostos numa série mensal de forma 
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que não houve possibilidades de fazer análises estatísticas com os dados de nível d’água 

que estão dispostos em uma série diária. Ademais, mais casos de repiquete precisam ser 

analisados. 

Foi aplicado, em caráter exploratório, análises estatísticas nos dados de nível 

d’água que foram  transformandos em médias mensais para que fosse possível a análise 

com dados de malária a fim de verificar o quanto essas variáveis podem estar 

associadas. Ao transformar os dados de nível d’água em uma média mensal pôde-se 

perceber que o sinal de repiquete é diminuído ou oculto  na maioria dos anos.  

Foram feitas análises para os 4 municípios em estudo e análises entre os dados 

de malária (total e por espécie) e nível d’água (Tabela 16). Observou-se que os 

resultados estatísticos da relação entre o nível d’água e malária apresentaram 

correlações positivas. 
 

Tabela 16. Tabela estatística da relação entre a malária (total e por espécie) com o nível d'água. Valores 

destacados em vermelho têm significância estatística de 95% de confiança. 

Anos Coari Codajás Manacapuru Manaus 
  rs 

mal. 
rs P.f rs 

P.v 
rs 

mal. 
rs 
P.f 

rs P.v rs 
mal.

rs P.f rs P.v rs 
mal. 

rs 
P.f 

rs P.v

2003 0,41 0,22 0,46 0,47 -0,49 0,51 0,78 0,64 0,79 0,27 -0,31 0,31 
2004 -0,3 -0,15 -0,49 0,44 0,24 0,4 0,76 0,59 0,72 0,14 -0,07 0,06 
2005 0,03 -0,2 0,36 0,32 -0,31 0,36 0,69 0,47 0,79 -0,12 -0,33 0,01 
2006 0,38 0,29 0,41 0,31 0,01 0,3 0,68 -0,19 0,72 -0,2 0,16 -0,25 
2007 0,06 0,16 0,08 0,49 0,63 0,49 0,76 0,51 0,76 0,24 -0,1 0,28 
2008 0,44 0,38 0,44 X X x 0,68 0,33 0,76 0,09 0,27 0,09 
2009 0,81 0,48 0,86 X X x -0,2 -0,04 -0,24 0,34 -0,06 0,34 

rs = Coeficiente de correlação, mal. = casos totais de malária, P. f = Plasmodium falciparum e P.v = 

Plasmodium vivax, x = sem dados de nível d’água para 2008 e 2009, impossibilitando a análise. 

 

  rs 

 
 

Os p-valores dos dados (nível d’água x malária) ficaram entre 0,0003 a 0,04 

conforme mostrado abaixo: 

 

0,0003 0,0014 0,002 0,003 0,007 0,008 0,01 0,02 0,04 

Casos totais= 0,0014 / 0,002 / 0,003 / 0,01 
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P. falciparum= 0,02 / 0,04 

P. vivax= 0,0003 / 0,002 / 0,007 / 0,008 / 0,003 

 

Observou-se que o município de Manacapuru foi o único a apresentar correlação 

com o nível d’água para quase todos os anos, com exceção do ano de 2009. Este mesmo 

município é bastante influenciado por lagos e lagoas de água preta de forma que os 

resultados estatísticos apresentam grande coerência. 

 Segundo Girod et al. (2011) as características da paisagem podem explicar 

flutuações sazonais e regionais de A. darlingi que podem ou não se relacionarem com os 

níveis dos rios ou precipitação. Assim como as condições climáticas a topografia, o 

padrão de ocupação humana e uso da terra também são muito importantes na dinâmica 

da doença (Zhou et al., 2004).  

 Diante dos resultados a espécie que apresentou mais correlação com o nível 

d’água foi a espécie Plasmodium vivax, que apresenta maior ocorrência na região 

Amazônica (Barbosa, 2008). 

Esta espécie é geralmente menos suscetível ao controle devido sua transmissão 

altamente eficiente e sua capacidade de permanecer dormente dificultando a medicação 

(WHO, 2008). No Brasil, especificamente na Amazônia Legal, esta espécie é causadora 

de quase 90% dos casos de malária, sendo a mais prevalente na região e raramente fatal 

(Ministério da Saúde, 2009). Embora P. vivax seja prevalente na região existe um 

incremento por Plasmodium falciparum favorecendo a ocorrência da doença nas formas 

mais agudas levando a óbitos (SVS, 2005). 

O P. vivax é um parasita muito diferente do P. falciparum, tanto nos padrões de 

seu fardo no homem quanto na sua estratégia de transmissão e sobrevivência. O P. 

falciparum é mais vulnerável aos planos de controle da malária. Portanto, a maioria dos 

locais onde a transmissão por P. falciparum é alta, é refletido falhas nos serviços da 

saúde. Como as campanhas são mais dirigidas ao P. falciparum, o fardo mundial poderá 

aumentar por parte do P. vivax (Mendis et al., 2001). 
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CAPÍTULO 8 
 

8. DISCUSSÃO 
 

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

No Brasil, a doença apresenta elevado risco de transmissão na região da Amazônia 

legal. Com o Programa Nacional de Controle da Malária (PNCM), o Ministério da 

Saúde estabelece uma política permanente para a prevenção e controle dessa endemia. 

Mas o atraso no diagnóstico e tratamento, por diversas razões, tem sido decisivo para 

disseminação das espécies de Plasmodium e manutenção da transmissão (Ministério da 

Saúde, 2003).  

Vários fatores são responsáveis pelo atraso no diagnóstico e no tratamento da 

malária e variam segundo o contexto populacional, características de transmissão e o 

nível de estruturação dos serviços de saúde (Terrazas, 2005). A fragilidade das ações de 

vigilância epidemiológica, também, tem sido fundamental para circulação do parasita da 

malária (Ministério da Saúde, 2003). 

Em face a esta realidade, os 4 municípios analisados foram escolhidos devido a 

disponibilidade de dados tanto de número de casos de malária quanto de nível d’água de 

estações hidrométricas. Os municípios de Coari, Codajás, Manacapuru e Manaus estão 

situados num trecho do Rio Solimões e do Negro exibindo área particularmente 

relevante devido às representações socioambientais e da dinâmica da malária existentes 

na Amazônia, com boa qualidade de dados, temporalidade e espacialidade coerente dos 

mesmos. 

Os casos de malária apresentaram distribuição heterogênea entre os municípios e 

variaram ao longo dos anos em maior e menor transmissão. Vários estudos apontam 

essa não homogeneidade em função das diferentes formas de ocupação do solo e das 

diversas modalidades de exploração econômica dos recursos naturais (Barata, 1995; 

Tadei et al., 1988). 

Para os municípios de Coari e Manaus, os casos de malária para o ano de 2003 

encontraram-se bastante pronunciados em relação a 2004. Esta diferença de casos de 

malária entre os anos pode ter ocorrido devido à ocorrência do fenômeno El Niño no 

ano de 2003. O El Niño está associado com o aumento do risco de certas doenças 

vetoriais como a malária (Kovats et al., 2003; Bhattacharya et al., 2006). Segundo 
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Confaloniere (2003), os fenômenos climáticos podem causar impactos na saúde através 

de mecanismos combinados, diretos ou indiretos. Várias doenças infecciosas endêmicas 

são sensíveis às variações do clima e principalmente aquelas por transmissão vetorial e 

hídrica. 

O município de Codajás manteve seus registros constantes (com acréscimo de 1 

caso para 2004) não podendo ser observado aparente influência do fenômeno El Niño 

para o ano de 2003. Já o município de Manacapuru apresentou aumento nos registros de 

casos de malária para o ano de 2004 em relação ao ano de 2003. Numa série de 7 anos, 

o município de Manacapuru em 2004 atingiu uma maior porcentagem da população 

com a doença. Uma explicação para este acontecimento pode ter sido pelo aumento das 

chuvas em 264,12 mm neste ano em relação a 2003, possivelmente favorecendo uma 

quantidade maior de criadouros disponíveis, com isso maior proliferação do vetor e 

também pelo fato deste ano ter apresentado máximos na temperatura bem mais elevados 

em relação ao ano anterior com T. max= 28º C (301K). Segundo Tadei et al. (2009) 

alterações climáticas que levam ao aumento da temperatura terão influência direta sobre 

o ciclo dos vetores na região, reduzindo o tempo de desenvolvimento ovo – adulto. 

Em 2005 grandes extensões da Amazônia ocidental experimentaram uma das 

secas mais intensas durante os últimos 100 anos exibindo chuvas abaixo da média 

causando queda nos níveis d’água. A seca afetou a população que mora próximo do Rio 

Amazonas e seus tributários na parte ocidental da Amazônia, mas não afetou a parte 

central e leste (Marengo, 2008).  

Para os municípios de Coari, Codajás e Manaus, no ano de 2005, os casos de 

malária foram bem mais elevados em relação aos anos anteriores. Os registros de chuva, 

no ano de 2005, apresentaram aumento pluviométrico para Coari, Codajás e 

Manacapuru com exceção de Manaus que manteve o mesmo valor da precipitação anual 

do ano anterior. Precipitações freqüentes e moderadas são favoráveis à proliferação do 

vetor da malária (Assis et al., 2008a) bem como as flutuações climáticas sazonais que 

produzem um efeito nas doenças vetoriais (OPA, 2008; Martens et al., 1995). Segundo 

Tauil (2002) os fatores climáticos têm importância na transmissão da malária sendo que 

na Amazônia flutuam sempre numa faixa favorável a proliferação dos mosquitos. 

O município de Manacapuru, no ano de 2005, apresentou diminuição nos 

registros dos casos de malária. Uma possível explicação para este fato é porque neste 

ano não foi verificado o fenômeno hidrológico de repiquete. Supõe-se que o repiquete 

influencie em um pico anômalo na malária, portanto acarretando num aumento anual do 
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número de casos notificados. Como na estação hidrométrica não foi observado tal 

fenômeno acredita-se que a diminuição dos casos de malária tenha ocorrido pela falta de 

contribuição deste fator. 

O ano de 2006 foi marcado pela diminuição dos casos de malária nos 4 

municípios estudados. Apesar dos municípios terem apresentado aumento na 

precipitação anual, a quantidade de água recebida foi menor em relação ao ano anterior. 

Portanto uma possível explicação para essa diminuição nos registros da doença é a não 

influência do repiquete no 1º semestre do ano.  

Foi observado que as estações hidrométricas dos municípios de Coari, Codajás, 

Manacapuru e Manaus não apresentaram o sinal de repiquete no 1º semestre do ano de 

2006 não sendo influenciado por este fenômeno hidrológico na 1º metade do ano. O 

repiquete, de acordo com Ramalho et al. (2009), é um fenômeno caracterizado por uma 

elevação e queda no nível d’água antes do início da enchente. Mas segundo as análises 

deste trabalho a queda do nível d’água pode ocorrer não só na subida, mas também na 

descida das águas dos rios.  

Com esta variação do nível d’água é possível encontrar muitas coleções hídricas 

adequadas para reprodução dos mosquitos. Logo, a distribuição dos mosquitos flutua 

seguindo as variações nos níveis dos rios (Barros e Honório, 2007). 

O ano de 2007 apresentou aumento nos registros da doença nos municípios de 

Coari, Codajás e Manacapuru, com exceção do município de Manaus que apresentou 

diminuição nos casos de malária. Os municípios que apresentaram maior potencial de 

transmissão para este ano foram Coari (com 12,51% dos habitantes infectados) e 

Manacapuru (com 8,38% dos habitantes infectados). Neste ano foi apresentado sinal de 

repiquete nas 4 estações hidrométricas, e também pico anômalo da malária (antes do 

pico sazonal) nos 4 municípios. A pesar de ter ocorrido repiquete também na estação do 

rio Negro em Manaus, o município em questão gozou da diminuição dos casos de 

malária. Esta diminuição dos casos é sentida desde 2004 levando-se a suspeita de uma 

tendência à diminuição da malária na capital do Amazonas o que não pode ser 

comparada com os anos anteriores devido a não disponibilidade dos dados anteriores ao 

ano 2003. 

Segundo Tadei (2008), em entrevista para o portal Amazônia, o município de 

Coari no ano de 2007 foi surpreendido por um verão atípico provocando aumento de 

300 a 500% no número de mosquitos Anopheles darlingi na região. O rio Coari, cuja 

denominação local é lago Coari é o principal lago do município. Neste ano o lago 
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elevou seu nível d’água antes do tempo normal invadindo os igapós tornando os 

ambientes ideais para reprodução do mosquito. 

Após o ano de 2007 os casos de malária tenderam a diminuir seus registros com 

destaque para o ano de 2009 que exibiu seus registros de casos notificados de malária 

muito atenuados. Os anos de 2008 e 2009 apresentaram aumento progressivo da 

precipitação sobre os municípios sendo que em 2009, na região Amazônica, houve a 

ocorrência do fenômeno de La Niña, a qual intensifica a precipitação na região (Mourão 

et al., 2010; Marengo e Oliveira, 1998) e influencia nos casos de malária que são 

exibidos abaixo da média (Bhattacharya et al., 2006), e a cheia histórica. Chuvas mais 

fortes e maior movimentação das águas destroem os criadouros e diminui a densidade 

dos vetores (Assis et al., 2008b). 

O município que apresentou o maior risco de aquisição da malária em relação 

aos outros municípios foi Manacapuru atingindo uma maior porcentagem da população 

em 2003, 2004, 2005 e 2006. Este município é cortado por muitos igarapés e lagos que 

deságuam no Rio Solimões. A proximidade de Manaus e o fácil acesso à sede de 

Manacapuru fazem dele uma constante opção para os passeios nos feriados e fins de 

semana de moradores da capital e até mesmo de turistas dispostos a conhecer um pouco 

mais do interior amazonense (Souza, 2009). Esta região sofre um grande processo de 

degradação ambiental que vem aumentando gradativamente com os anos, e a 

implementação de grandes obras potencializará esse processo (Moreira et al., 2009). 

Assim, o desmatamento, agregado ao fluxo migratório de pessoas, acarreta epidemias 

sem que os órgãos de saúde consigam controlar (Marques e Pinheiro, 1982). 

O município de Coari também exibiu riscos elevados sobre a doença sendo que 

em 2007, 2008 e 2009 se destacou apresentando o maior risco de contaminação por 

malária atingindo uma grande porcentagem da população. O município está localizado 

no Rio Solimões entre o lago Mamiá e o lago Coari. O lago Coari é afetado pelo ciclo 

sazonal de variação da altura das águas e é caracterizado pela presença de águas pretas 

(Silva, 2008) o que torna o lago foco de proliferação do vetor da malária de acordo com 

Tadei (2008). 

Manaus, por ser a capital do estado do Amazonas, apresenta uma população 

superior em relação aos demais municípios estudados. Manaus apresentou menor risco 

de infecção da doença comparado aos municípios de Manacapuru e Coari, e também 

apresentou uma tendência à diminuição dos casos de malária observados no período de 

2003 a 2009. Considera-se que atualmente o município de Manaus tem uma boa 
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estrutura de serviços de saúde envolvidos diretamente com diagnósticos e tratamento da 

malária (Terrazas, 2005).  

No Brasil os casos de malária do período de 2005 a 2009 registraram queda nas 

suas notificações, internações e mortes. Segundo o coordenador do Plano Nacional de 

Controle da Malária do Ministério da Saúde, José Ladislau, a redução nos casos de 

malária está relacionada à ampliação do acesso ao diagnóstico e tratamento, mas ainda é 

preciso melhorar a política de recursos humanos, o sistema de informações, 

monitoramento e a avaliação das áreas endêmicas (Ministério da Saúde, 2010).  

As doenças vetoriais não estão limitadas apenas a aspectos climáticos. Paralelos 

a esses fatores estão a globalização, mudanças ambientais e sistemas do governo. Os 

riscos de transmissão não podem ser avaliados em separado desse contexto. Ao 

contrário, deve-se ressaltar que os riscos são produtos de perigos (condições ambientais, 

e magnitude dos eventos climáticos) e vulnerabilidades (condições sociais e ações de 

controle da doença) (Barcellos et al., 2009). 

O município de Codajás não apresentou riscos de infecção pela malária em 

relação à quantidade da população infectada. Este município, comparado aos demais, é 

o menor em território e em quantidade de população e o único que tem acesso somente 

por meio fluvial, o que dificulta o fluxo de pessoas a esta região e a disseminação da 

doença. Segundo Takken et al. (2005) as condições ambientais da Amazônia são muito 

adequadas para a continuidade da transmissão da malária mesmo em áreas com 

densidade de população relativamente baixa.  

A Amazônia Legal e os municípios Amazônicos têm um elevado risco de 

transmissão da malária. Os municípios Amazônicos são cortados por grandes rios em 

cujas margens estão as localidades, as propriedades rurais e as habitações dos 

ribeirinhos. Os sistemas fluviais amazônicos são caracterizados pelo imenso número de 

rios e igarapés distinguindo-se por certas qualidades físico-químicas da água (Sioli, 

2006).  

Estudos mostram que o Anopheles darlingi tem preferência nas propriedades 

físico-químicas das águas dos rios, onde ocorre sua reprodução. Apesar dos municípios 

de Coari, Codajás e Manacapuru estarem localizados à esquerda do rio Solimões, os 

mesmos possuem, em suas proximidades, grandes lagos e lagoas de águas pretas cujas 

características (pH, temperatura e correnteza) são positivas à proliferação do vetor da 

malária (Vittor et al., 2009; Tadei, 1998) assim como suas condições socioeconômicas e 

ambientais.  
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 Na Amazônia é observada a sazonalidade da endemia entre os meses de junho à 

setembro, período da estação seca na região (SVS, 2005; Hayes & Charlwood, 1979). 

Para os municípios de Coari, Codajás, Manacapuru e Manaus a sazonalidade de 

transmissão da malária foi visível. Observou-se o aumento das notificações de casos da 

doença no período da estação seca principalmente a partir do mês de agosto, 

apresentando registros mais concentrados na época de estiagem da precipitação estando 

associado ao período após as chuvas (Assis et al., 2008b; Quintero et al., 1996; IPCC, 

2007). Assim como os municípios estudados, a sazonalidade anual da malária é 

semelhante a outras regiões da Amazônia (Tadei et al., 1988; 1998; Assis et al., 2008a; 

Quintero et al., 1996). 

Na maioria dos anos, em todos os 4 municípios estudados, os dados de malária e 

de precipitação apresentaram fases opostas nos dados, ou seja, no período de chuva os 

dados de malária exibiram-se de maneira menos intensa do que em períodos de 

estiagem que exibiram seus dados bastante elevados. Pesquisas em outras áreas da 

Amazônia constataram que precipitação fraca e moderada coincide com uma maior 

incidência da malária (Aranha Camargo et al., 1994; Gurgel, 2006), e no auge da 

estação chuvosa o meio torna-se desfavorável à proliferação do mosquito pelo grande 

escoamento superficial que carreia as larvas dos insetos para fora dos criadouros, 

influenciando em uma menor incidência dos casos de infecção malárica (Confaloniere, 

2003; Hayes & Charlwood, 1979).  

Entretanto, os municípios de Coari no ano de 2007, Codajás no ano de 2005 e 

2006, Manacapuru no ano de 2004 e 2007 e Manaus no ano de 2004, 2006 e 2007 

apresentaram picos de malária nos meses de máxima pluviométrica ocorrendo o 

contrário do esperado. Para os anos destacados nos municípios, foram apresentados 2 

picos anuais de malária sendo que somente o 1º pico esteve associado com a máxima 

precipitação, e o 2º pico (pico sazonal da endemia) coincide com os menores registros 

de precipitação. Segundo Costa Dias (2003) os padrões de chuvas podem influenciar 

nas variações das densidades das populações de mosquitos vetores da malária, e o 

melhor período para proliferação dos mosquitos é no início e fim da estação chuvosa. 

Com base nisso torna-se necessário ressaltar que a precipitação apesar de notável 

influência sobre os casos de malária não é o único determinante sobre a transmissão da 

doença.  

As variáveis climáticas como as chuvas e a temperatura do ar apresentam um 

peso específico na ocorrência e transmissão da malária na região (Saéz-Saéz et al., 
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2007). A relação da malária e clima na Amazônia é caracterizada justamente pelas 

temperaturas e umidades do ar elevadas, cujos gradientes de temperaturas são muito 

pequenos. 

A temperatura é um fator importante que controla a vida dos mosquitos da 

espécie Anopheles darlingi. Temperaturas nas regiões tropicais apresentam pouca 

oscilação o que favorece a transmissão ininterrupta da malária (Costa Dias, 2003).  

As temperaturas médias mensais dos municípios variaram entre 294 a 302,5K 

(21 a 29,5 ºC) para todo o período estudado, compreendendo valores dentro das 

condições ideais de temperatura para o desenvolvimento do mosquito vetor da malária. 

Apesar das temperaturas máximas de cada ano estarem dentro da faixa de temperatura 

ótima, os casos de malária tem uma tendência de exibir seus picos sazonais antes da 

temperatura máxima registrada. Todavia, alguns anos em determinados municípios, o 

pico sazonal da malária foi observado no mesmo mês da temperatura máxima anual.  

As temperaturas máximas na região Amazônica ocorrem na estação seca no 

mesmo período de mínimo pluviométrico registrado. De acordo com Sternberg (1998) o 

trimestre de agosto, setembro e outubro formam os meses correspondentes à estação 

seca caracterizado pelo menor nível das águas, mínimas mensais de precipitação, 

máximas de insolação e evapotranspiração. A região Amazônica, principalmente na 

parte central, está sob o domínio do ramo descendente da célula de Hadley induzindo 

um período de seca bem característica possuindo extremos na temperatura e sem grande 

atividade convectiva (Fisch et al., 1998). Contudo, a relação combinada entre máxima 

temperatura e mínima pluviosidade apresenta menor probabilidade de formação de 

criadouros de mosquitos Anofelinos. Com a diminuição dos criadouros há a diminuição 

da densidade dos vetores o que influi diretamente na transmissão da doença (Fillinger et 

al., 2004).  

Assim como a precipitação e temperatura, os rios amazônicos bem como as 

variações no nível d’água estabelecem grande influência na flutuação da densidade 

vetorial (Barros e Honório, 2007; Charlwood & Hayes, 1978; Sogoba et al., 2007; 

Magris et al., 2007).  

Os casos de malária exibiram seu picos sazonais numa média de 1 a 2 meses 

após as cheias dos rios. Resultado similar foi encontrado por Magris et al. (2007) ao 

longo do rio Orinoco na Venezuela, onde a abundância do Anopheles darlingi foi 

atingida 1 mês após o nível máximo do rio. 
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É absolutamente necessário o conhecimento das inter-relações ambientais 

considerando o ciclo hidrológico da região Amazônica, a qual origina intensas 

modificações ambientais, provocando grandes mudanças espaciais nas áreas de 

inundação interferindo no ciclo reprodutivo, densidade vetorial e áreas de ocorrência do 

vetor (Tadei et al., 2009). 

No período das enchentes (novembro a julho) as águas sobem cerca de 10 a 15 

metros, invadindo extensas áreas. Cerca de aproximadamente 8 meses as águas são 

elevadas atingindo o seu pico máximo (Sternberg, 1998), resultando em uma 

modificação evidente do ecossistema. Estas modificações do ambiente devido a 

inundação de determinadas áreas estão relacionados com a reprodução dos anofelinos, 

especialmente o Anopheles darlingi, na região Amazônica (Tadei et al., 2009). 

Os gradientes de nível d’água dos municípios apresentaram uma vazante média 

de 7,8 cm/dia, e levaram em média 137 dias do nível máximo do rio até o nível mínimo 

observado. Apresentou pico de cheia principalmente no mês de junho, e seca (menor 

nível do rio) em outubro. 

Nos dados hidrológicos foram observados fenômenos conhecidos como 

repiquete, que causam variação localizada no regime hidrológico anual e na oscilação 

das cotas médias diárias. O repiquete caracterizado pela variação repentina do nível 

d’água pode estar associado aos processos de variabilidade climática, e influenciando a 

ocorrência da malária fora da sua época característica. 

Este fenômeno hidrológico inicia-se desde o ponto de inflexão, quando a curva 

de nível d’água começa a baixar até o ponto em que o outro lado da curva atinge  o 

“mesmo” nível d’água (cm) que tinha antes da queda, ou o mais aproximado. 

Foi observado que a maioria dos repiquetes ocorrem no período de subida das 

águas. Quando existiram repiquetes na 1º metade do 1º semestre do ano, o mês mais 

comum quanto aos picos de casos de malária fora de sua época geral, foi em março. 

Os repiquetes variaram entre pouco intensos e muito intensos. O ano de 2004 

apresentou repiquetes intensos para os municípios estudados. Para Coari e Codajás, em 

2004, foram observados casos anômalos de malária diminuídos, mas para os municípios 

de Manacapuru e Manaus os casos anômalos de malária foram aumentados. Em média 

os repiquetes foram de pouca intensidade com casos de malária mais elevados. 

Coari foi o único município a apresentar repiquetes no período de descida das 

águas do rio, isso foi observado nos anos 2006, 2008 e 2009. Foi observado que não 

ocorrem picos de casos de malária quando há repiquete durante a descida do rio, 
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somente o pico sazonal da malária é forte depois dele nenhum outro pico é observado. 

Aparentemente só há ocorrência de picos anômalos de casos de malária em repiquetes 

ocorridos no 1º semestre do ano isso quando os dias da variação do repiquete (tempo 

entre o dia do nível máximo do repiquete e o dia do nível mínimo do repiquete) foram 

superiores a 20 dias. 

Os municípios que apresentaram variação nos dias de repiquete superior a 20 

dias foram Coari, Codajás e Manacapuru. Manaus exibiu uma variação abaixo de 20 

dias e mesmo assim apresentou picos anômalos da malária. Isso se deve ao fato de que a 

cidade de Manaus possa ter artefatos em consequência dos registros de casos de malária 

de outras origens que são mais comuns do que nos demais municípios. 

A duração total do fenômeno hidrológico variou de 9 a 56 dias. Existiram 

repiquetes ocorrendo em menos de 20 dias, atingindo 9 dias (como observado no ano de 

2008 em Coari), 18 dias (ocorrido em 2009 em Coari), igual ou superior a 30 dias e 

menor que 60 dias (percebido em alguns anos nas estações hidrométricas dos 

municípios). 

Repiquetes superiores (ou iguais) a 30 dias apresentaram aparente reflexo no 

pico da malária. Este pico anômalo da malária apresenta-se, em média, de 1 a 1 mês e 

meio após o repiquete. Todavia, existiram anos que não apresentaram repiquetes mas 

exibiram picos anômalos da malária (antes do pico sazonal),  como o município de 

Codajás no ano de 2006, Manacapuru no ano de 2008 e 2009 e Manaus em 2006. Vale 

ressaltar que estes picos anômalos foram menores em relação aos anos que 

apresentaram picos anômalos com repiquetes podendo ser considerada uma possível 

relação entre estas variáveis.  

É importante frisar que outros fatores menos avaliados ou a associação de outras 

variáveis podem ter influenciado para que houvesse estes primeiros picos sem a 

exibição do repiquete, como por exemplo as ações de controle da doença de cada 

município, a mobilidade da população e a percepção do risco (exposição do indivíduo 

nas horas de maior atividade do inseto vetor). Tanto a precipitação, temperatura, nível 

d’água e repiquete não são os únicos fatores que podem determinar a transmissão da 

malária, que é muito complicada. Um melhor entendimento sobre os impactos das 

mudanças climáticas, uso do solo, estudos ecológicos e epidemiológicos detalhados 

ainda são necessários para avaliar o risco real local. 
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CAPÍTULO 9 
 

9. CONCLUSÕES 
  

O presente estudo realizou uma análise epidemiológica e estatística, tanto 

espacial quanto temporal, sobre a incidência da malária e suas relações com: 

temperatura, precipitação, nível d’água e repiquete hidrológico, bem como analisou seu 

comportamento na ocorrência de fenômenos climáticos como o El Niño, La Niña, Seca 

e Cheia identificados na série histórica dos dados. Os resultados indicam que: 

 

1 – Em relação a análise epidemiológica e observacional dos dados: 

 

• Casos de malária com distribuição heterogênea variando suas 

notificações durante o ano, entre os anos de 2003 a 2009 e 

principalmente entre os municípios; 

• Os registros de malária de cada município apresentam características 

distintas em relação à influência dos fenômenos climáticos ocorridos. 

Portanto, os fenômenos climáticos também contribuem para a flutuação 

dos casos de malária em determinadas localidades da região Amazônica; 

• Os municípios que exibiram maior risco de aquisição da malária foram 

Manacapuru e Coari, respectivamente, apresentando áreas de alto risco 

de infecção malárica; Já os municípios de Manaus e Codajás exibiram 

menor risco de infecção pela malária apresentando áreas de médio risco; 

• Observou-se o aumento das notificações dos casos de malária no período 

da estação seca principalmente a partir do mês de agosto; 

• Os dados de malária e de precipitação apresentam fases opostas exibindo 

maior número de casos de malária em períodos de menor precipitação e 

vice-versa; 

• Os municípios apresentam uma tendência em exibir os picos sazonais da 

malária antes da temperatura máxima anual registrada ou próximo a ela; 

• Os casos de malária exibiram seus picos numa média de 1 a 2 meses após 

as cheias dos rios. O pico mais forte ou o sazonal da malária apresenta-se 

no início ou na metade do período da descida das águas; 
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• A duração total dos repiquetes correspondeu de 9 a 56 dias em 

determinadas estações hidrométricas. Sua duração pôde ser observada 

inferior a 30 dias, igual ou superior a 30 dias e menor que 60 dias; 

• Presumi-se que repiquetes maiores que 30 dias sejam suficientes para 

completar o ciclo biológico e vetorial influenciando num pico da malária 

antes do pico sazonal de transmissão; 

• A maioria dos repiquetes ocorrem no período de subida das águas. A 

ocorrência dos casos anômalos de malária são exibidos na 1º metade do 

1º semestre do ano, sendo março o mês mais comum; 

• Repiquetes observados no período de descida dos rios aparentemente não 

influenciam um pico de malária posterior ao pico sazonal; 

• A variação de dias do repiquete, ou seja, o tempo que é levado entre o dia 

do nível máximo do repiquete e o dia do nível mínimo do repiquete é 

superior a 20 dias na maioria dos fenômenos ocorridos. Supostamente só 

há ocorrência de picos anômalos de malária com variação de repiquete 

superior a 20 dias; 

• Os picos anômalos da malária apresentaram-se em média de 1 a 1 mês e 

meio após os repiquetes; 

• A distribuição da malária flutuou de acordo com a sazonalidade da 

temperatura, precipitação e nível d’água dos rios. 

 

2 – Em relação à análise estatística de Correlação de Spearman: 

 

• A relação dos dados mensais de temperatura e malária apresentou 

correlações positivas e estatisticamente significativas indicando uma 

relação importante entre as variáveis, ou seja, os casos de malária tendem 

a aumentar seus registros conforme a temperatura vai aumentando, e 

quando a temperatura diminui os casos de malária também seguem este 

padrão; 

• A relação dos dados mensais de precipitação e malária apresentou 

correlações negativas e estatisticamente significativas. As análises 

indicaram uma relação muito importante entre as variáveis, ou seja, os 

casos de malária tendem a aumentar seus registros quando há diminuição 
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na precipitação, e quando a precipitação apresenta-se mais intensa há a 

diminuição dos registros da doença; 

• A relação dos dados mensais dos níveis d’água e malária apresentou 

correlações positivas e estatisticamente significativas indicando uma 

relação muito importante entre as variáveis, ou seja, as notificações dos 

casos de malária acompanham a subida e descida dos rios. Em época de 

cheia tem maior quantidade de criadouros, maior densidade de mosquitos 

e com isso aumento do número dos casos da doença. Na época de 

vazante ou seca, menor quantidade de habitats disponíveis e diminuição 

da densidade do vetor e do número de casos da doença; 

• De todas as variáveis estudadas a temperatura parece ser a mais fraca 

influência sobre a malária, e a precipitação o fator mais importante 

conforme evidenciado, principalmente, no município de Coari. Mas vale 

ressaltar que o nível d’água também teve uma influência importante 

sobre os casos de malária como evidenciado para o município de 

Manacapuru; 

• O município de Manacapuru apresentou correlação entre os dados de 

nível d’água e malária para quase todos os anos, com exceção do ano de 

2009. E este mesmo município foi o que atingiu uma maior porcentagem 

dos habitantes, ficando em 1º lugar com o maior risco de transmissão da 

malária. 
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CAPÍTULO 10 
 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O trabalho sofreu algumas limitações metodológicas como: 

• Disponibilidade de dados de malária dispostos a nível diário ou semanal a fim de 

se obter estatisticamente a relação entre picos “anômalos” da malária e o 

repiquete (sinal do fenômeno captado com dados a nível diário); 

• Dados das estações hidrométricas incompletos; 

• Dados de estações de temperatura e precipitação melhor representariam a relação 

entre as variáveis. 

 

Apesar destas restrições, dentro do que se propõe este trabalho, acredita-se estar 

colaborando para futuras pesquisas a respeito deste assunto. Entretanto muitas lacunas 

ainda precisam ser compreendidas como o conhecimento das inter-relações ambientais, 

aspectos sociais da malária e geografia da saúde. 

 

11. PERSPECTIVAS FUTURAS 

 
A partir dessa dissertação, novos trabalhos e pesquisas poderão ser 

desenvolvidos relacionados à malária, hidrologia e modificações ambientais servindo de 

ponte para que muitos assuntos sejam explorados. 

Desta maneira podemos suscitar alguns temas como: 

• Investigar os processos de variabilidade climática sobre o ciclo hidrológico 

principalmente fenômenos como repiquete, suas causas e efeitos; 

• Realizar um mapeamento das áreas de ocorrência do vetor na região Amazônica, 

da distância dos rios e estradas, e acompanhar a dinâmica de alteração do solo e 

seu impacto sobre a dispersão da doença utilizando ferramentas de geotecnologia 

para gerar cartogramas das áreas associadas aos registros da doença. 

• Realizar uma avaliação do desmatamento na propagação da malária e as 

transformações no espaço da Amazônia na 1º década do século XXI; 
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Figura 3. Dados mensais dos casos de malária com a temperatura, precipitação e nível d’água para o município de Coari no ano de 2009 (figuras 3A, 
G), e para o município de Codajás nos anos de 2003 (figuras 3B, 3E, 3H) e 2004 (figuras 3C, 3F, 3I). 
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Figura 5. Dados mensais dos casos de malária com a temperatura, precipitação e nível d’água para o município de Codajás nos anos de 2008 
(figu , 5C) e 2009 (figuras 5B, 5D). 
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Figura 6. Dados mensa  casos de malária com a temperatura, precipitação e nível d’água para o município de Manacapuru nos anos de 2003 
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Figura 7. Dados mensais do s de malária com a temperatura, precipitação e nível d’água para o município de Manacapuru nos anos de 2006 
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Figura 9. Dados mensais dos casos d ria com a temperatura, precipitação e nível d’água para o município de Manaus nos anos de 2005 (figuras 
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Figura 10. Dados is dos casos de malária com a temperatura, precipitação e nível d’água para o município de Manaus nos anos de 2008 (figuras 
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