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RESUMO 

 

FERREIRA, P. M. Uso do geoprocessamento na identificação de áreas d e 
risco para infestação humana pelo Amblyomma cajennense (Acari: 
Ixodidae)  no Município de Piracicaba, SP . [Use of geoprocessing techniques 
to identify risk areas for human infestation by Amblyomma cajennense in 
Piracicaba, SP]. 2006. 94 f. Tese (Doutorado Medicina Veterinária) – Faculdade 
de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2006. 

 

Utilizou-se técnicas de geoprocessamento e imagens geradas pelo Sistema 

Landsat 7 - ETM+, para identificar áreas favoráveis ao crescimento das 

populações de Amblyomma cajennense e, conseqüentemente, o risco de 

infestação humana pelo carrapato no Município de Piracicaba, São Paulo, Brasil. 

As imagens de satélite permitiram determinar os valores de temperatura e do 

Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) que, em associação com 

as variáveis, densidade de eqüinos e modelo preditivo de distribuição de 

capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris), foram utilizadas para construir um 

modelo de risco multivariado identificando assim áreas favoráveis ao 

crescimento de populações do carrapato. Verificou-se que a população humana 

exposta às regiões altamente desfavoráveis ou desfavoráveis ao crescimento de 

populações de A. cajennense é de, no mínimo, 70,14% podendo chegar a 

96,16%. Por outro lado, de 0,04% a 15,23% da população está exposta a áreas 

favoráveis ou altamente favoráveis ao longo do ano 

 

Palavras-chave: Geoprocessamento. Carrapato. Amblyomma cajennense. Risco 



 

ABSTRACT 

 

FERREIRA, P. M. Use of geoprocessing techniques to identify risk ar eas for 
human infestation by Amblyomma cajennense in Piracicaba, SP . [Uso do 
geoprocessamento na identificação de áreas de risco para infestação humana 
pelo Amblyomma cajennense (Acari: Ixodidae) no Município de Piracicaba, SP]. 
2006. 94 f. Tese (Doutorado em Medicina Veterinária) – Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. 

 

Geoprocessing techniques and Landsat 7 – ETM+ images were used to identify 

suitable areas for the development of Amblyomma cajennense populations and 

the resulting risk of human infestation by that tick in Piracicaba, São Paulo, 

Brazil. Temperature and Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) were 

calculated based on satellite images, and those data were later associated with 

horse density and a predictive model of spatial distribution of capybaras 

(Hydrochoerus hydrochaeris) to build a multi-variant risk model. It was observed 

that the human population exposed to extremely unsuitable or unsuitable areas 

ranges from 70.14% to 96.16%. On the other hand, 0.04% to 15.23% of the 

human population is exposed to suitable or extremely suitable areas throughout 

the year. 

 

Key-words: Geoprocessing. Tick. Amblyomma cajennense. Risk. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Historicamente, de todas as causas de mortalidade em humanos, o 

maior percentual deve ser atribuído ao conjunto de causas de origem 

infecciosa. As doenças infecciosas concentraram, até meados do século XX, 

grande parte dos esforços das autoridades de saúde pública no sentido de 

reduzir o seu impacto sobre a população. Nesse período, o desenvolvimento 

tecnológico e científico foi responsável pelo aparecimento de drogas 

antimicrobianas, vacinas e inseticidas destinados ao controle de vetores, 

gerando um otimismo em relação à possibilidade de controle das doenças 

infecciosas. A eficácia inicial desses produtos foi tão grande que se acreditou 

que as doenças infecciosas seriam um problema resolvido e que as ações de 

saúde coletiva deveriam ser redirecionadas para as doenças de origem não 

infecciosa (YEKUTIEL, 1980). 

Assim, nas décadas de 1940 e 1950 deu-se início a grandes campanhas 

para o controle de diversas doenças, destacando-se a campanha mundial de 

erradicação da malária e as campanhas contra a febre amarela e sífilis. 

Entretanto, o surgimento de populações de vetores resistentes aos inseticidas, 

os custos sempre crescentes das campanhas e o não cumprimento dos 

cronogramas fez com que o entusiasmo inicial se dissipasse (YEKUTIEL, 

1980), apesar do impacto positivo que as novas drogas e inseticidas produziram 

sobre a mortalidade provocada pelas causas infecciosas (CDC, 1998). 
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Nesse sentido, a série histórica da taxa de mortalidade por doenças 

infecciosas nos Estados Unidos no período de 1900 a 1994 demonstra a 

reversão da tendência decrescente no período de 1980 a 1994 (CDC, 1998). 

Neste período, verificou-se um aumento de 58% na taxa de mortalidade, o que 

representa o ressurgimento das doenças infecciosas como causa importante de 

mortalidade na população humana dos países ricos, uma vez que nos países 

pobres elas nunca deixaram de ter importância. Esse aumento pode ser 

explicado pela seleção de agentes resistentes às drogas existentes, pelo 

aparecimento de novos ou já conhecidos agentes, porém com fatores de 

patogenicidade1 e virulência2 diferenciados, e por mudanças ambientais e 

demográficas que contribuem para o aparecimento de novas doenças (CDC, 

1998). 

A urbanização desordenada, o crescimento e adensamento populacional, 

a migração e a ocupação de áreas próximas à mata são conseqüências de 

mudanças econômicas e sociais que têm contribuído para o estreitamento do 

contato humano com florestas tropicais e outros ecossistemas selvagens que 

servem de abrigo para animais e insetos carreadores de microorganismos, 

favorecendo assim a disseminação de agentes infecciosos antes endêmicos ou 

restritos aos reservatórios e vetores silvestres (CDC, 1998). 

As doenças provocadas por agentes novos ou já conhecidos que 

apresentem maior patogenicidade e/ou virulência recebem o nome de doenças 

emergentes e reemergentes, respectivamente (MORSE, 1995). Muitas doenças 

consideradas emergentes e reemergentes são transmitidas por artrópodes que 

têm sua população aumentada em decorrência de alterações no habitat que 

                                                 
1 Capacidade do agente de causar a doença em um hospedeiro sucetível. 
2 Habilididade de um agente se multiplicar enquanto induz a doença. 
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favorecem a sua reprodução. Assim, a doença de Lyme surgiu nos Estados 

Unidos e Europa, provavelmente, devido ao reflorestamento que favoreceu o 

aumento da população de cervos e, conseqüentemente, da população de 

carrapatos. Este fato, associado ao movimento de pessoas para estas áreas em 

decorrência dos novos hábitos, expôs grande parte da população humana ao 

contato com populações vetoras (MORSE, 1995). 

Outras manifestações mais recentes de desequilíbrio ecossistêmico 

incluem o aumento da incidência de esquistossomose devido à construção da 

Represa Aswan no Egito, o aumento da incidência de malária, esquistossomose 

e outras doenças infecciosas após o enchimento do Rio Volta na África, o 

aumento na incidênca de malária em conseqüência da limpeza do solo para o 

plantio de seringueiras na Malásia e o aumento de doenças transmitidas por 

vetores devido à construção de rotas de transporte no Brasil (MAYER, 2000). 

Atualmente, quase metade da população mundial habita regiões tropicais 

ou temperadas onde podem estar sob o risco de uma ou mais doenças 

transmissíveis por artrópodes (WASHINO et al., 1994). O conhecimento dos 

fatores de risco para o desenvolvimento dessas doenças permite o 

mapeamento de zonas de risco, o que pode contribuir na prevenção e controle, 

uma vez que permite delinear intervenções com o objetivo de reduzir as 

populações vetoras, controlar as populações de reservatório e implementar 

ações de vigilância epidemiológica (CDC, 1998). 

O diagnóstico de zoonoses emergentes em populações rurais e, até 

mesmo, urbanas tornou imprescindível o estudo dessas doenças no ambiente 

silvestre. O Centro para Controle e Prevenção de Doenças (CDC) recomenda 

que, na prevenção de doenças emergentes, os agentes de saúde se antecipem 
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à ocorrência dos casos desenvolvendo pesquisas que permitam identificar 

áreas de risco e desenvolver estratégias de ação para minimizar esse risco 

(CDC, 1998). 

No Brasil a febre maculosa brasileira (FMB) é uma zoonose reemergente 

de grande importância, cujo o agente é uma bactéria Gram negativa intracelular 

obrigatória, a Rickettsia rickettsii (CVE, 2002). Até dezembro de 2005 foram 

confirmados casos de febre maculosa (FM) nos Estados do Espírito Santo, 

Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. A doença foi 

descrita pela primeira vez no Estado de São Paulo em 1929 (DIAS et al.,1939), 

sendo que no período de 1957 a 1982, 63 casos foram registrados no Hospital 

Emílio Ribas provenientes de municípios vizinhos à capital, como Mogi das 

Cruzes, Diadema e Santo André, (DEL GUERCIO et al., 1997). Seguindo 

orientação do Ministério da Saúde, a partir de 2002 a FMB passou a ser 

considerada doença de notificação compulsória no Estado de São Paulo (CVE, 

2002). Observando-se a dados disponibilizados pelo Centro de Vigilância 

Epidemiológica “Alexandre Vranjac” (CVE), no Estado de São Paulo (ANEXOS 

A e B) verifica-se a existência 36 casos notificados em 6 municípios no período 

de 1985 a 1997 e, no período de 1998 a 2005, 161 casos em 35 municípios. A 

distribuição espacial desses casos é apresentada na Figura 1. 
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Figura 1 – Casos notificados de febre maculosa no Estado de São Paulo de 1985 a 2005 

 

Desde 1985, alguns casos vêm sendo descritos no Município de 

Pedreira, localizado a 160 quilômetros da capital do Estado de São Paulo, 

sendo que oito casos clínicos foram confirmados e uma amostra de riquétsia do 

grupo da FM foi detectada em A. dubitatum (LEMOS et al., 1997), antigo A. 

cooperi. No Brasil a R. rickettsii foi devidamente caracterizada em carrapatos do 

gênero Amblyomma, sendo o A cajennense e o A. aureolatum as principais 

espécies envolvidas na epidemiologia da doença no país. (DIAS; MARTINS, 

1939; PHILIP, 1978; PINTER, 2003). A manutenção do agente na natureza se 

deve, dentre outros fatores, à transmissão transovariana e transestadial da 

bactéria no carrapato, o que permite que permaneça infectado ao longo de sua 

vida e outras gerações após uma infecção primária. Portanto, além de vetores, 

os carrapatos são considerados reservatórios da riquétsia na natureza (SÃO 

PAULO, 2004).  

Nos Estados Unidos, a febre maculosa das Montanhas Rochosas atinge 

cerca de 800 pessoas a cada ano. No Brasil, considera-se que haja uma 
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subnotificação, sendo que na maioria das vezes o diagnóstico é dificultado pela 

ausência de sinais clínicos característicos na fase inicial da doença, pela falta 

de recursos nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) ou mesmo pela 

inexperiência ou falta de treinamento dos profissionais da saúde. Na fase inicial 

sintomas inespecíficos como febre, dor de cabeça, dores no corpo e calafrios 

são freqüentes, porém a partir do 3º ou 4º dia o paciente pode apresentar 

exantema maculopapular (SÃO PAULO, 2004). O aumento do número de casos 

a partir de setembro coincide com o aumento da temperatura e chuvas, sendo a 

época mais propícia para encontrar estágios imaturos do carrapato (DIAS; 

MARTINS, 1939).  

 

 

1.1 BIOLOGIA DO VETOR A. CAJENNENSE 

 

 

Do grupo dos ixodídeos, caracterizados por possuírem escudo 

fortemente esclerotizado, o A. cajennense é um carrapato trioxeno, ou seja, 

necessita de três hospedeiros iguais ou diferentes para completar seu ciclo 

biológico. O seu ciclo de vida consiste do ovo e 3 estágios móveis e 

hematófogos (larva, ninfa, adulto) (GUIMARÃES et al., 2001). A espécie 

encontra-se amplamente distribuída desde o sul dos Estados Unidos até o norte 

da Argentina, incluindo as Ilhas do Caribe (WALKER; OLWAGE3, 1987 apud 

LABRUNA et al., 2003, p. 170). Sua distribuição esta diretamente relacionada à 

                                                 
3 WALKER, J. B; A. OLWAGE, A. The tick vectors of Cowdria ruminantium (Ixodoidea: Ixodidae, 

genus Amblyomma) and their distribution. Onderstepoort J. Vet. Res. v. 54, p: 353-379, 1987. 
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latitude e ao tipo de cobertura vegetal que influencia diretamente no microclima 

do solo (SÃO PAULO, 2004). Os hospedeiros primários4 naturais da espécie na 

América do Sul são a anta e a capivara, porém, entre os animais domésticos, o 

eqüino atua como hospedeiro primário (LABRUNA, 2002), sendo que, o 

estabelecimento de populações de carrapatos em áreas habitadas por eqüinos 

não depende da presença de outras espécies de hospedeiros. Em geral, quanto 

maior a população de carrapatos numa determinada área, maior a 

probabilidade de encontrá-lo parasitando outras espécies, inclusive o homem, 

principalmente nos estágios de larva e ninfa por apresentam menor 

especificidade parasitária (SÃO PAULO, 2004). 

No Brasil, verificou-se que o A. cajennense completa uma geração por 

ano (LABRUNA et al., 2002; OLIVEIRA et al., 2000; SERRA-FREIRE5,1982 

apud LABRUNA et al., 2002, p. 67), sendo que altas taxas de infestação em 

eqüinos estão associadas à presença de ao menos um pasto sujo na 

propriedade, ou seja, presença de arbustos na pastagem e densidade igual ou 

maior que 2 indivíduos por hectare (ha) (LABRUNA et al., 2002). 

No Estado de São Paulo, em estudo realizado no Município de 

Pirassununga (21º59’24’’S, 47º25’12’’O) de outubro de 1997 a setembro de 

1999, demostrou-se que a contagem de carrapatos nos eqüinos apresentou 

picos de atividade distintos para cada um dos três estágios. Os picos de larvas, 

vulgarmente chamada de “micuim”, foram observados de abril a julho, sendo 

que em maio apresentou a maior contagem nos dois anos. Os picos de ninfas, 

                                                 
4  É o hospedeiro vertebrado, sem o qual, uma população de carrapatos, não é capaz de se estabelecer 

numa determinada localidade.  
5 SERRA-FREIRE, N. M. S. Epidemiologia de Amblyomma cajennense: ocorrência estacional e 

comportamento dos estágios não parasitários em pastagens do Estado do Rio de Janeiro. Arq. Univ. 
Fed. Rur. Rio de Janeiro, v. 5, p. 187–193, 1982. 
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conhecida popularmente como “vermelhinho”, foram observados de junho a 

outubro, sendo que os meses de agosto e setembro apresentaram as maiores 

contagens. Já os picos de adultos, vulgarmente chamado de “rodoleiro” ou 

“carrapato-estrela”, ocorreram de outubro a março com as maiores contagens 

ocorrendo em fevereiro (LABRUNA, 2002). Durante seu ciclo, o carrapato 

permanece fixado no hospedeiro em repasto6 aproximadamente 5 dias no 

estágio de larva, 5 a 7 dias no estágio de ninfa e 10 dias no estágio adulto 

(GUIMARÃES et al., 2001), permanecendo aproximadamente 341 dias no 

ambiente. 

Um fator importante no ciclo do A. cajennense é a diapausa 

comportamental de larvas, caracterizada pela inatividade de estágios não 

alimentados. No caso do A. cajennense a larva não permanece totalmente 

inativa, pois se desloca horizontalmente próximo ao solo. Em estudo sobre 

diapausa comportamental em larvas do carrapato Labruna et al. (2003) 

demonstraram que as larvas sincronizam a sua subida ao topo da vegetação e 

busca por hospedeiros por meio da diapausa que é modulada pelo fotoperíodo. 

Este fenômeno permite que as populações de A. cajennense sincronizem seus 

períodos de crescimento populacional com os períodos de condições climáticas 

mais favoráveis. Apesar de ter-se verificado a eclosão de ovos desde o início de 

dezembro até o início de abril, as larvas somente subiram ao topo da 

vegetação, iniciando a busca por hospedeiros, no final de abril e início de maio, 

período em que o comprimento do dia passou a ser inferior a 12 horas.  

A diapausa durante o verão garante que os futuros carrapatos adultos 

busquem hospedeiros durante a próxima estação chuvosa (primavera/verão), 

                                                 
6 Período de alimentação. 
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período em que a temperatura e taxas de precipitação são maiores e mais 

favoráveis a oviposição e incubação dos ovos (LABRUNA et al., 2003).  

 

 

1.2 A CAPIVARA  

 

 

A capivara (Hydrochoerus hydrochaeris) tem sido incriminada 

freqüentemente, em áreas onde ocorre, como responsável pelo crescimento de 

populações de A. cajennense. 

A capivara é o maior roedor existente no mundo, distribuindo-se desde o 

Panamá até o Uruguay e Noroeste da Argentina. Sua presença esta associada 

à existência de corpos d´água, utilizados para o deslocamento, fuga e 

atividades reprodutivas (NOWAK, 1991)  

No Estado de São Paulo, em virtude das alterações de uso e cobertura 

do solo, substituição das áreas de matas ciliar por áreas agriculturáveis, o que 

aumentou a capacidade suporte7 do meio, e ausência de predadores, a espécie 

encontrou condições favoráveis para o seu crescimento (FERRAZ; VERDADE, 

2001). Além de se alimentarem de pasto e plantas aquáticas, em áreas 

agrícolas os animais consomem cana-de-açucar, milho, arroz, feijão, soja e 

outros itens, contribuindo para o crescimento das populações em habitats 

antropogênicos (FERRAZ, 2004). 

Segundo Penteado (2002), desde 1996 a Gerência Executiva do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) do 

                                                 
7 Número de máximo de animais por unidade de área suportados pelo habitat. 
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Estado de São Paulo, tem recebido um número crescente de reclamações 

associadas à ocorrência de capivaras. A presença da espécie está, 

freqüentemente, relacionada à infestação de carrapatos, danos agrícolas e 

invasão de condomínios particulares (Informação verbal)8. Segundo Ferraz et 

al. (2003) a utilização racional da capivara como um recurso natural renovável 

pode ser rentável e reduzir seu impacto danoso e o risco de transmissão de 

doenças para o homem e animais domésticos. 

Apesar do papel da capivara como reservatório da R. rickettsii não estar 

estabelecido, sua importância no aumento da população de carrapatos justifica 

a necessidade de manejo populacional. Entretanto, a simples remoção do 

excedente populacional sem readequação ambiental que produza a redução da 

capacidade suporte, poderá acelerar a taxa de crescimento da população de 

capivaras e, em áreas endêmicas, ocasionar um aumento na circulação do 

agente em decorrência da substituição de animais já expostos e, portanto, 

imunes por indivíduos suscetíveis. Vale salientar que, em ambientes silvestres, 

a densidade de hospedeiro é significativamente menor em decorrência da 

menor capacidade suporte e, portanto, as populações de carrapatos também 

tendem a ser menores (SÃO PAULO, 2004). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Informação fornecida por Penteado em São Paulo, 2002. 
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1.3 O MUNICÍPIO DE PIRACICABA E A FEBRE MACULOSA 

 

 

A cidade de Piracicaba (Figura 2) foi fundada oficialmente em 1767, 

localizada à margem direita do salto, a 90 quilômetros da foz do Rio Piracicaba. 

Em 1784, Piracicaba foi transferida para a margem esquerda do rio, logo abaixo 

do salto, onde as características do terreno e a fertilidade do solo foram fatores 

determinantes na disputa de terras entre os fazendeiros e, conseqüentemente, 

na expansão do Município. A partir de 1836, houve um importante período de 

expansão, caracterizado pelo parcelamento de grandes latifúndios em lotes 

menores, destinados à produção agropecuária, sendo o Município considerado 

um grande centro abastecedor (PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 

PIRACICABA, 2004). 

A sede do Município localiza-se a 22º42'30"S  e 47º38'01"O, possui uma 

área de 1.312,30km2, sendo 158,06km2 correspondentes à zona urbana e 

1.154,24km2 correspondentes à zona rural. É uma das regiões mais produtivas 

e industrializadas do Estado de São Paulo, e sua economia multidiversificada, 

está fortemente baseada na produção agrícola e industrial, com destaque para 

os setores sucro-alcooleiro e metal-mecânico (PREFEITURA DO MUNICÍPIO 

DE PIRACICABA, 2004). 
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Figura 2 – Localização da área de estudo (Município de Piracicaba, São Paulo, Brasil) 
 

A população é representada por cerca de 360 mil habitantes e a 

densidade demográfica é 239,93 habitantes/km2, sendo a Taxa de Urbanização 

96,42% (SEADE, 2003). A altitude média do Município é 554m e a temperatura 

registrada varia de 18 a 38ºC, sendo a classificação climática do Município é 

Cwa, segundo o sistema Köppen9. 

Atualmente, o bom posicionamento de Piracicaba no cenário agrícola 

nacional se deve mais à extensão do Município associada ao alto índice de 

ocupação de seu território com produção agrícola e menos à eficiência desses 

sistemas de produção. Esta situação gera um grande desafio: melhorar a 

eficiência da produção agropecuária sem comprometer ainda mais os recursos 

naturais. Em conseqüência deste uso e ocupação, o passivo ambiental10 

                                                 
9 Subtropical úmido, com inverno seco e ameno e verão quente e chuvoso. 
10 Representa os danos causados ao meio ambiente, representando, assim, a obrigação, a responsabilidade 

social da empresa com aspectos ambientais. 
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quando avaliado pela ausência de Área de Preservação Permanente11 (APP) 

que se estende ao longo de 1.200km de rios, e Reserva Legal12 (RL) potencial 

(área com cobertura vegetal fora da APP) – ambos definidos no Código 

Florestal (BRASIL, 1965) - é de no mínimo 11.000ha. Esta área teria que ser 

reflorestada ou recuperada para a readequação ambiental do Município ao 

Código Florestal. A distribuição deste passivo não é uniforme, havendo bacias 

hidrográficas com estágio de conservação excelente lado a lado com áreas 

bastante degradadas (BARRETO et al., 2005)13. 

O Município possui uma extensão rural com grande potencial de 

ocupação humana, além da presença da capivara, um dos principais 

hospedeiros silvestres do A. cajennense, justificando a identificação das áreas 

de risco para infestação humana por esse artrópode com finalidade de 

estabelecer programas de prevenção aos casos de doenças infecciosas 

veiculadas por ele. 

A bacia do rio Piracicaba, como toda a região sudeste do Brasil, tem 

sofrido alterações drásticas da paisagem original que certamente influenciam a 

distribuição e abundância das espécies animais. Aparentemente, a capivara é 

uma das espécies que tem sido afetada por este processo, uma vez que 

grandes agregações populacionais podem ser observadas em ambientes 

completamente alterados, possivelmente em função da maior oferta de alimento 

e do desaparecimento de predadores naturais (FERRAZ, 2004). 

                                                 
11 Área protegida nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei 4.771/65, coberta ou não por vegetação nativa, com 

função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a 
biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar de populações 
humanas. 

12 Área de cada propriedade onde não é permitido o corte raso, devendo ser averbada à margem da 
inscrição de matrícula do imóvel, no Registro de Imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua 
destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de desmembramento da área. 

13 O Atlas rural de Piracicaba é fruto do trabalho de pesquisadores da ESALQ com o apoio da Prefeitura 
Municipal de Piracicaba, realizado com o objetivo de rever o Plano Diretor de 2003 do Município. 
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Desde o início 2002 até dezembro de 2005, no Município de Piracicaba 

foram confirmados 14 casos de FM (ANEXO B), dos quais, segundo Perecin 

(2005), 7 indivíduos vieram a óbito (Informação verbal)14. 

Em maio de 2004 foi realizado o 1º Fórum sobre Febre Maculosa - Ações 

de Controle e Adequação Ambiental, no Campus da ESALQ, em Piracicaba, no 

qual IBAMA e Prefeitura do Campus “Luís de Queiroz” (PCLQ) assinaram o 

Plano de Manejo visando à readequação ambiental do campus e controle da 

população de capivara. Foram discutidas diversas ações a serem 

implementadas paralelamente à retirada do excedente populacional de 

capivaras. A PCLQ deve atender ao Termo de ajuste de conduta (TAC) que a 

obriga a colocar em prática a proposta de readequação ambiental do Campus, 

onde a substituição de mata ciliar por áreas de cultivo ou pastagem, aumentou 

a capacidade suporte do habitat para a referida espécie. De acordo com dados 

apresentados no Fórum, atualmente apenas 10% da APP dentro da ESALQ 

encontra-se regularizada, ou seja, com sua vegetação original. De acordo com 

a proposta de adequação será necessário implantar 120ha de mata ciliar para 

atender a legislação vigente. 

 

 

 

 

 

                                                 
14  Informação oferecida por Perecin em Piracicaba, 2005. 
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1.4 IDENTIFICAÇÃO DE HABITATS FAVORÁVEIS AO 

CRESCIMENTO DE POPULAÇÕES DE A. CAJENNENSE 

 

 

Desde 1972, o sensoriamento remoto vem sendo utilizado para mapear 

as características da superfície terrestre e, desde então, pesquisadores têm 

estudado fatores ambientais que possam estar associados ao habitat de 

vetores e que possam ser identificados pelas imagens de satélite (BECK et al., 

2000). Fotografias aéreas e outras técnicas de sensoriamento remoto têm sido 

utilizadas em estudos epidemiológicos para identificação de áreas favoráveis ao 

desenvolvimento de parasitas e vetores de doenças (HUGH-JONES, 1989). 

Segundo Washino et al. (1994), o sensoriamento remoto é, por definição, 

a ciência e arte de obtenção de informações sobre um objeto, área ou 

fenômeno através da análise de dados adquiridos por meio de um artifício que 

não está em contato com os mesmos. O sensoriamento remoto fundamenta-se 

sobre o fato de que cada alvo ou objeto na superfície terrestre reflete ou emite 

uma energia específica em diferentes comprimentos de ondas do espectro 

eletromagnético. Os sensores são instrumentos para mensurar a intensidade da 

radiação eletromagnética (EMR) numa estreita variação de comprimento de 

onda chamada de banda (HAY, 2000). 

Cada uma das bandas presentes na imagem registra as informações 

relativas à determinada faixa do espectro eletromagnético. A radiação 

registrada pelo sensor em cada uma das bandas é uma fração da radiação total 

que incide sobre a Terra, resultado da sua interação com os gases e partículas 

existentes na atmosfera, bem como com os elementos existentes nos alvos 
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com o quais interage, sendo parte absorvida, parte transmitida e parte refletida 

de volta para o espaço, a qual sensibiliza os sistemas sensores localizados em 

plataformas espaciais. 

Cada banda de uma imagem de satélite pode ser vista como uma matriz 

de pontos, na qual a posição de cada elemento (pixel15) tem sua localização 

definida por um sistema de coordenadas (latitude, longitude) e o valor 

armazenado corresponde ao nível de cinza (NC), representando a média da 

intensidade da energia eletromagnética refletida e/ou emitida pelos alvos 

presentes na região e medida pelo sensor (CROSTA, 1992). Cada pixel pode 

armazenar um número que varia de 0 a 255, correspondente a 8 bits. 

O satélite Landsat 7 apresenta resolução temporal16 de 16 dias. Uma 

imagem do satélite representa, no solo, uma área de abrangência de 185 x 

185km. O sensor ETM+ (Enhanced Thematic Mapper Plus) do satélite Landsat-

7 possui oito bandas (Quadro 1), sendo que cada uma delas representa uma 

faixa do espectro eletromagnético captada pelo satélite. A resolução espacial17 

das imagens nas bandas multiespectrais (1, 2, 3, 4, 5 e 7) é de 30m. Para a 

banda termal (6), a resolução é de 60m. Já a banda pancromática (8) apresenta 

resolução de 15m. 

                                                 
15 Derivado do inglês “picture element”. 
16 Tempo entre as aquisições sucessivas de dados de uma mesma área. 
17 Menor elemento de área que um sensor pode distinguir.  
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Banda Intervalo 
espectral (µm)  

Principais características e aplicações das bandas ETM+ do 
satélite Landsat 7 

1 (0,45 - 0,52) 
Azul 

Apresenta grande penetração em corpos de água, com elevada 
transparência, permitindo estudos batimétricos. Sofre absorção 
pela clorofila e pigmentos fotossintéticos auxiliares (carotenóides). 
Apresenta sensibilidade a plumas de fumaça oriundas de 
queimadas ou atividade industrial. Pode apresentar atenuação 
pela atmosfera. 

 
2 

(0,52 - 0,61) 
Verde 

Apresenta grande sensibilidade à presença de sedimentos em 
suspensão, possibilitando sua análise em termos de quantidade e 
qualidade. Boa penetração em corpos de água. 

3 (0,63 - 0,69) 
Vermelho 

A vegetação verde, densa e uniforme, apresenta grande absorção, 
ficando escura, permitindo bom contraste entre as áreas ocupadas 
com vegetação (ex.: solo exposto, estradas e áreas urbanas). 
Apresenta bom contraste entre diferentes tipos de cobertura 
vegetal (ex.: campo, cerrado e floresta). Permite análise da 
variação litológica em áreas com pouca cobertura vegetal. Permite 
o mapeamento da drenagem através da visualização da mata 
galeria e entalhe dos cursos dos rios em áreas com pouca 
cobertura vegetal. É a banda mais utilizada para delimitar a 
mancha urbana, incluindo identificação de novos loteamentos. 
Permite a identificação de áreas agrícolas. 

4 
(0,78 - 0,90) 

Infravermelho 
próximo 

Os corpos de água absorvem muita energia nesta banda e ficam 
escuros, permitindo o mapeamento da rede de drenagem e 
delineamento de corpos de água. A vegetação verde, densa e 
uniforme, reflete muita energia nesta banda, aparecendo bem 
clara nas imagens. Apresenta sensibilidade à rugosidade da copa 
das florestas (dossel florestal). Apresenta sensibilidade à 
morfologia do terreno, permitindo a obtenção de informações 
sobre geomorfologia, solos e geologia. Serve para análise e 
mapeamento de feições geológicas e estruturais. Serve para 
separar e mapear áreas ocupadas com pinus e eucalipto. Serve 
para mapear áreas ocupadas com vegetação que foram 
queimadas. Permite a visualização de áreas ocupadas com 
macrófitas aquáticas (ex.: aguapé). Permite a identificação de 
áreas agrícolas. 

5 
(1,55 - 1,75) 

Infravermelho 
médio 

Apresenta sensibilidade ao teor de umidade das plantas, servindo 
para observar estresse na vegetação, causado por desequilíbrio 
hídrico. Esta banda sofre perturbações em caso de ocorrer 
excesso de chuva antes da obtenção da cena pelo satélite. 

6 
(10,4 – 12,5) 
Infravermelho 

termal 

Apresenta sensibilidade aos fenômenos relativos aos contrastes 
térmicos, servindo para detectar propriedades termais de rochas, 
solos, vegetação e água. 

7 
(2,08 - 2,35) 

Infravermelho 
distante 

Apresenta sensibilidade à morfologia do terreno, permitindo obter 
informações sobre geomorfologia, solos e geologia. Esta banda 
serve para identificar minerais com íons hidroxilas. Potencialmente 
favorável à discriminação de produtos de alteração hidrotermal. 

Pan (0,52 – 0,90) 
 

Sensível às regiões do espectro equivalentes às bandas 2, 3 e 4 
do espectro eletromagnético. 

(Fonte: Modificado de INPE - http://www.dgi.inpe.br/html/landsat.htm. Acesso em: 
janeiro de 2001.) 

Quadro 1- Descrição das bandas registradas pelo sistema Landsat 7  
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O estudo do comportamento espectral dos alvos, isto é, da interação 

entre a radiação eletromagnética incidente e o alvo, permite que informações 

sejam extraídas das imagens produzidas pelos sensores de modo a identificar 

áreas de mata, pastagens, centros urbanos, coleções líquidas, etc com base 

nos padrões registrados em cada uma das bandas da imagem. A Figura 3 

apresenta um exemplo de comportamento espectral de diversos alvos. 

 
(Fonte: Florenzano, T. G. Imagens de Satélite para Estudos Ambientais . São Paulo, 

2002. 12p.). 

Figura 3 – Comportamento espectral da vegetação, da água e do solo  

 

Dados de sensoriamento remoto podem ser utilizados para fornecer 

informações sobre a distribuição espacial das doenças transmitidas por 

artrópodes, pois permite o monitoramento de mudanças no ecossistema que 

condicionam alterações na dinâmica das populações de parasitas e vetores, 

permitindo identificar áreas de maior ou menor risco para ocorrência de 

doenças por eles veiculadas (HAY et al., 1997). 
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Os dados produzidos por satélite têm sido utilizados para quantificar 

elementos de paisagem que favorecem a abundância de carrapatos (WASHINO 

et al.,1994). Segundo Estrada-Peña (1998) informações de sensoriamento 

remoto sobre temperatura do solo e umidade parecem ser ferramentas 

promissoras para esta tarefa. Dister et al. (1997) fizeram uso de imagens de 

satélite para caracterização da paisagem das áreas de risco para a doença de 

Lyme, avaliando a umidade, estrutura e a condição da vegetação, sendo 

utilizado o Sistema de Informação Geográfica (SIG) para quantificar 

espacialmente e relacionar as variáveis da paisagem com as categorias de 

risco. 

O SIG consiste em um sistema automático para armazenamento, 

manipulação, recuperação, análise e exibição de dados espaciais que vem 

sendo utilizado como ferramenta na vigilância e monitoramento de doenças 

veiculadas por artrópode e água (CLARKE et al., 1996). Glass et al. (1995) 

identificaram, através de análises espaciais, fatores de risco relacionados às 

variáveis ambientais para a ocorrência da doença de Lyme. 

Estudos têm demonstrado a possibilidade de se utilizar o sensoriamento 

remoto com a finalidade de se identificar áreas favoráveis ao crescimento de 

carrapatos (HUGH-JONES et al., 1986; HUGH-JONES et al., 1992). Assim, 

imagens produzidas pelo Landsat 5 - Thematic Mapper (TM), utilizando as 

bandas 1, 2, 3, 4, 5 e 7, permitiram identificar o habitat do A. variegatum em 

propriedades infestadas (HUGH-JONES et al., 1986). Nesse estudo investigou-

se a correlação entre cobertura vegetal, características químicas e físicas do 

solo, profundidade, inclinação, pluviometria e diferentes graus de contaminação 

das áreas, demonstrando que solos com pluviometria maior que 4000mm/ano, 
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expostos a baixas temperaturas e cultivados em altitudes superiores a 500m 

são livres da contaminação pelo A. variegatum. Verificou-se ainda correlação 

entre o grau de contaminação da área e heterogeneidade da cobertura vegetal, 

sendo que nas áreas heterogêneas houve uma correlação entre as variáveis 

independentes, Índice de Umidade (MI) e biomassa vegetal medida pelo Índice 

de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI), e a variável dependente, grau 

de contaminação pelo carrapato. 

Estrada-Peña et al., (2004) mapearam 1277 dados de ocorrência de A. 

cajennense nas Américas. A distribuição apresentou-se limitada às latitudes 

27ºN e 29ºS. As “preferências” ecológicas da espécie foram determinadas 

através de imagens capturadas pelo sensor Advanced, Very High Resolution 

Radiometers (AVHRR), do satélite americano Earth-orbiting Satellite (EOS), 

gerenciado pelo National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), cuja 

resolução espacial é de 1km. Verificou-se que em áreas com altitude entre 0 e 

800-1000m a espécie ocorre em regiões com temperatura média anual de 16ºC 

(variando entre 13º a 26ºC) e média do NDVI de 0,52 (variando entre 0,42 a 

0,70). Em áreas de altitude entre 800-1000 e 1500m ocorre em regiões com 

temperatura média anual de 13ºC (variando até 24ºC) e média do NDVI de 0,56 

(variando de 0,40 a 0,67).  

Os estudos acima demonstraram que o estabelecimento das populações 

de carrapatos é condicionado pela presença de fatores ambientais favoráveis, 

tais como, temperatura, umidade, altitude e biomassa vegetal, bem como pela 

distribuição de populações hospedeiras. No entanto, fatores ambientais podem 

restringir a distribuição espacial dos carrapatos mesmo na presença de 
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populações hospedeiras, em decorrência do impacto destes na mortalidade das 

formas imaturas (KITRON et al., 1992).  

Desse modo, considerando-se a importância crescente das infestações 

humanas por A. cajennense em decorrência, principalmente, de seu papel 

como vetor da FMB, propõe-se um modelo para identificação de áreas 

favoráveis ao crescimento de populações de A. cajennense no Município de 

Piracicaba do Estado de São Paulo com base na avaliação da presença de 

fatores bióticos e abióticos que reconhecidamente modulam o seu crescimento. 



40 

 

2 OBJETIVOS 
 

 

Os objetivos geral e específicos são apresentados a seguir. 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

 Mapear áreas favoráveis ao crescimento de populações de A. 

cajennense e, conseqüentemente, identificar áreas de risco para infestação 

humana pelo carrapato no Município de Piracicaba. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

1. Utilizar imagens de satélite para aferir temperatura, umidade e biomassa 

vegetal. 

2. Mapear áreas favoráveis para a presença de capivara. 

3. Mapear propriedades com eqüinos e estimar a densidade. 

4. Mapear densidade demográfica humana. 

5. Mapear o local provável de infecção (LPI) dos casos de FMB. 
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3 MATERIAL E MÉTODO 
 

 

A metodologia empregada para determinação das variáveis e construção do 

modelo de risco é apresentada a seguir. 

 

 

3.1 DETERMINAÇÃO DAS VARIÁVEIS AMBIENTAIS 

 

 

Para extração de dados referentes à umidade, biomassa vegetal e 

temperatura foram utilizadas cenas apresentadas em formato digital produzidas 

pelo sistema Landsat 7 - ETM+. As imagens geocorrigidas e na projeção 

cartográfica Universal Transversa de Mercator (UTM) foram adquiridas no 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).  

Para a apresentação da Figura 4 atribuiu-se o vermelho à banda 5, o 

verde à banda 4 e o azul à banda 3, esta composição também é conhecida 

como falsa cor. Nesta composição são evidenciados os limites entre solo, 

vegetação e água.  

Foram adquiridas junto ao INPE 5 imagens no formato GeoTIFF com 

datas de 5 de janeiro, 10 de março, 13 de maio, 17 de agosto e 21 de novembro 

de 2002, da região de interesse (órbita 220; ponto 76) produzidas pelo satélite 

Landsat 7, compostas por 8 bandas, com nível 1G de processamento, ou seja, 
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georreferenciadas, com calibrações geométrica18 e radiométrica19 aplicadas. O 

principal critério de escolha das imagens foi a ausência de nuvens na área 

estudada. 

 

 
Figura 4 – Exemplo de imagem Landsat 7 do Município de Piracicaba, composição 

colorida RGB (543) 

 

3.1.1 Determinação do Índice de Umidade (MI) 

 

 

Com o auxílio da função r.mapcalc do programa GRASS GIS 6.0.1, 

procedeu-se a manipulação numérica das 5 imagens de modo a calcular o MI, 

segundo o modelo proposto por Hugh-Jones (1992), que relacionou valores 

                                                 
18 Minimiza as diferenças entre os níveis de cinza registrada por uma matriz de detectores. 
19 Reorganiza os pixels da imagem em relação a determinado sistema de projeção cartográfica. 
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elevados do MI com presença de animais infestados pelo Amblyomma 

variegatum em Guadalupe. 

O cálculo do MI foi realizado utilizando-se as bandas 4 (Infra-vermelho 

próximo) e 7 (Infra-vermelho médio), segundo a equação:  

 

MI=[(Banda 4 - Banda 7) / (Banda 4 + Banda 7)]. 

 

 

3.1.2 Determinação do Índice de Vegetação por Difer ença 

Normalizada (NDVI) 

 

 

O Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI), por estimar a 

quantidade de biomassa vegetal, tem sido empregado para avaliar o vigor da 

vegetação, monitorar a cobertura vegetal, auxiliar na detecção de 

desmatamentos, avaliação de áreas queimadas, dar suporte a previsão da 

produtividade agrícola, entre outras aplicações. A vegetação tem reflectância 

normalmente baixa na banda visível (3) e alta no infra-vermelho próximo (4). No 

primeiro caso, é a clorofila que absorve a radiação solar para permitir a 

fotossíntese, enquanto o tecido das folhas tem baixa absorção no infravermelho 

próximo. Já a cobertura vegetal em estresse hídrico tende a absorver menos 

radiação solar, aumentando sua reflectância no espectro visível, e a absorver 

mais no infra-vermelho próximo. Assim, a diferença da reflectância nesses 

comprimentos de onda (Banda 4 - Banda 3) tende a decrescer. Assim, a 

interpretação do NDVI deve levar em consideração os ciclos fenológicos das 
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culturas a fim de se distinguir as oscilações naturais do estado da vegetação 

(TUCKER, 1979). 

O NDVI foi calculado utilizando-se as mesmas imagens produzidas pelo 

Landsat 7 – ETM+, com auxílio da função r.mapcalc do programa GRASS GIS 

6.0.1, utilizando-se as bandas 3 (Visível) e 4 (Infra-vermelho próximo), de 

segundo a equação (TUCKER, 1979):  

 

NDVI = [(Banda 4 - Banda 3)/(Banda 4 + Banda 3)]  

 

 

3.1.3 Determinação da Temperatura de Superfície 

 

 

Foram calculadas temperaturas utilizando-se a banda termal do satélite 

Landsat 7, cuja resolução espacial é 60m. O modelo utilizado foi desenvolvido 

pelo United States Geological Survey (USGS, 2004). Neste modelo, 

primeiramente é realizada a conversão do NCs em radiância20 e, 

posteriormente, em temperatura.  

Com o auxílio da função r.mapcalc do programa GRASS GIS 6.0.1, 

procedeu-se a manipulação numérica da imagem de modo a calcular a 

temperatura. O cálculo foi realizado utilizando-se a banda termal de alto 

                                                 
20 Intensidade de energia eletromagnética por unidade de área, emitida por um elemento numa dada 

direção. 
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ganho21, devido a sua maior sensibilidade para a maioria dos alvos terrestres, 

usando a seguinte equação:  










+

=

1

1
ln

2

L

K

K
T  

Onde: 

T = Temperatura (Kelvin) 

K2 = 666,09 watts.(m2.ster.µm)-1 

K1 = 1282,71 watts.(m2.ster.µm)-1 

ln = Logaritmo natural 

L = radiância espectral em watts.(m2.ster.µm)-1 

A radiância (L) foi calculada de acordo com a seguinte equação:  

L=0,037059NC+3,2 

Posteriormente foi subtraído do valor de saída 273,15, para obtenção da 

temperatura em graus Celsius (ºC). A imagem final foi reamostrada de modo a 

obter-se uma resolução espacial final de 25m. 

 

 

3.1.4 Determinação da Altitude 

 

 

De posse do arquivo digital, gentilmente cedido pela autora, referente às 

curvas de nível e pontos cotados da região de Piracicaba (Figura 5), construído 

com base em cartas topográficas na escala de 1:50.000 (GIANNOTTI, 2001), e 

com o auxílio do programa SPRING 3.5.1 (INPE, 2001), foi obtido o Modelo 
                                                 
21 Também conhecida como banda 6H, cuja saturação se dá a 322 Kelvin. 
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Digital do Terreno (MDT)22, gerado por grades triangulares do qual foi 

selecionado apenas o município de interesse e construído um mapa de altitude. 

 
(Fonte: GIANNOTTI, M.A. Geotecnologias na análise de impactos sócio-

ambientais: o caso da queima da cana-de-açúcar na r egião de 
Piracicaba . 2001. 128 f. Dissertação (Mestrado em Sensoriamento Remoto) 
– Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos, 2001). 

Figura 5 – Curvas de nível e pontos cotados 

 

 

3.2 CÁLCULO DA DENSIDADE DE EQÜINOS 

 

 

Para o mapeamento das propriedades com eqüinos foram utilizadas 

informações cedidas pela Coordenadoria de Defesa Agropecuária do Estado de 

São Paulo, obtidas da base de dados do Levantamento das Unidades de 

Produção Agropecuária (LUPA), mantida pela Coordenadoria de Assistência 

                                                 
22 Representação matemática computacional da distribuição de um fenômeno espacial que ocorre dentro 

de uma região da superfície terrestre. 
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Técnica Integral (CATI). Nenhuma das propriedades possuía coordenadas 

geográficas precisas, de modo que houve a necessidade de serem realizadas 

viagens à campo com a finalidade de obtê-las. Estes dados foram confrontados 

com dados produzidos pelo Atlas rural de Piracicaba havendo, eventualmente, 

a complementação das informações. As coordenadas das propriedades foram 

plotadas com auxílio do programa ArcView 3.1 (ESRI INC.,1996) para a 

confecção do mapa apresentado na Figura 6. 

 

Figura 6 – Distribuição das propriedades que possuem eqüinos 

 

O cálculo da densidade de eqüinos foi realizado considerando-se os 

limites do setor censitário rural. Assim, para cada setor rural somou-se o total 

de eqüinos existentes nas propriedades dividindo-se pela área do mesmo em 

hectares. O mapa resultante foi convertido em uma matriz com resolução de 

25m.  
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3.3 MAPEAMENTO ÁREAS DE OCORRÊNCIA DE CAPIVARAS 

 

 

O modelo de distribuição da capivara no Município de Piracicaba foi 

construído baseando-se em metodologia descrita por Ferrraz (2004), que 

desenvolveu um modelo preditivo para “Distribuição espacial da capivara em 

função da paisagem na Bacia do Rio Piracicaba, SP”.  

Todas as etapas relativas à coleta e análise de dados foram delineadas e 

tiveram auxílio direto da Dra. Katia Maria P. M. B. Ferraz do Laboratório de 

Métodos Quantitativos da ESALQ/USP. 

 

 

3.3.1 Modelo de distribuição potencial 
 

 

A modelagem de distribuição da capivara foi realizada utilizando-se 10 

variáveis obtidas a partir dos mapas temáticos digitais no SIG (camadas) e 20 

pontos de presença da capivara no município coletados no campo. A 

modelagem foi realizada através do algoritmo GARP (Genetic Algorithm for 

Rule-Set Prediction) (DESKTOP GARP, 2006). 

Dez camadas foram utilizadas no processo da modelagem GARP: 

• Imagem Landsat 7 classificada (10 classes) datada de 

março de 2002 

• NDVI extrído da imagem citada 

• Temperatura extraída da imagem citada 
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• Distância em relação à rede de drenagem 

• Tipo de solo 

• Uso e cobertura da terra 

• MDT 

• Aspecto23 

• Declividade24 

• Curvatura25 

As camadas foram convertidas para o formato ASCII raster com 

resolução de 100 m e inseridas no Desktop GARP para confecção do modelo.O 

Desktop GARP divide o conjunto de pontos de presença em dois subconjuntos: 

um utilizado para gerar os modelos e outro para sua validação. Cada ponto de 

presença gera um conjunto de regras de decisão utilizadas para explicar a 

ocorrência da espécie. A cada simulação o programa utiliza as regras para 

gerar um mapa de presença da espécie (GRID cujo pixel apresenta valor igual a 

zero na ausência da espécie ou 1 para presença). 

Os 20 melhores modelos probabilísticos gerados são somados de modo 

a produzir o modelo preditivo final no qual o pixel varia de 0 a 20. Para inclusão 

desta variável no modelo de identificação de áreas favoráveis ao crescimento 

de populações de A. cajennense foi realizada a normalização para escala de 

zero a 10 e reamostragem da imagem para 25m. 

                                                 
23 Representa as faces de exposição do terreno em relação às oito ortodireções (derivado do MDT).  
24 Grau de inclinação de uma superfície (derivado do MDT). 
25 Representa se a superfície é côncava ou convexa (derivado do MDT). 
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3.3.2 Seleção dos sítios de estudo 
 

 

Os sítios de estudos são caracterizados pela presença de um corpo 

d’água fechado (açude, represa, várzea ou lagoa). Utilizando-se uma imagem 

de satélite Landsat 7, composição RGB (345) datada de 10 de março de 2002, 

foram selecionados sítios de estudo, ou seja, áreas a serem visitadas para 

constatar presença ou não de capivaras. Aos sítios de estudos foram 

sobrepostas camadas referentes às estradas e rede de drenagem, sendo 

transferidos para um computador de mão HP iPAQ H5550®, que ligado a um 

receptor do Sistema de Posicionamento Global (GPS, do inglês Global 

Positioning System) Garmin Etrex®, permitiu navegação em tempo real e 

localização do sítios previamente selecionados. No local foi verificada 

presença/ausência de indivíduos e/ou rastros. Ao longo do Município foram 

visitados 20 pontos de presença e 20 pontos de ausência de capivaras (Figura 

7). 
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Figura 7 – Distribuição dos sítios de estudo visitados 

 

 

3.4 MODELO PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS FAVORÁVEIS 

AO CRESCIMENTO DE POPULAÇÕES DE A. CAJENNENSE 

 

 

A criação de um modelo para identificação de áreas favoráveis para o 

crescimento de populações de A. cajennense envolve tomada de decisão. Em 

geral, existem dois métodos de tomada de decisão. No primeiro, a decisão 

envolve a escolha entre hipóteses alternativas e no segundo, a tomada de 

decisão está baseada na seleção de um subconjunto de características a serem 

incluídas no modelo. Assim, como exemplo do primeiro método temos a 

classificação de áreas favoráveis ou não à ocorrência de deslizamentos 
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enquanto a seleção das melhores regiões para a agricultura representa o 

segundo método. Em resumo, o primeiro tipo de decisão está relacionada à 

classificação e o segundo a seleção (EASTMAN et al., 1995). 

Para a construção do presente modelo foi escolhido o segundo método, 

pois neste caso, temos como único objetivo a identificação de áreas favoráveis 

ao crescimento de populações de A. cajennense. Para se atingir este objetivo, 

foram considerados vários critérios, esse procedimento é conhecido como 

Avaliação Multicritério/Único Objetivo. 

Os dois procedimentos mais comuns para avaliação multicritério são: 

combinação linear ponderada e a análise de concordância-discordância 

(CARVER26, 1991 apud EASTMAN et al., 1995 p. 540, VOOGD, 198327 apud 

EASTMAN et al.;1995 p. 540). Optou-se pela utilização do segundo por ser 

facilmente implementado em SIGs (EASTMAN et al., 1995). 

Na construção do modelo de combinação linear ponderada, foram 

atribuídos pesos às variáveis que, posteriormente foram somadas, criando-se 

um mapa de áreas favoráveis de acordo com a equação: 

∑
=

=
m

i
ii xpS

1

 

Onde: 

S = adequação para crescimento de populações de A. cajennense. 

 i = número de variáveis no modelo 

 pi = peso atribuído à variável xi 

 xi = iésima variável no modelo  

                                                 
26 CARVER, S. J. Integrating multi-criteria evaluation with geographical information system. 

International Journal of Geographical Information System. v. 5, n. 3, p. 321-339, 1991. 
27 VOOGD, H. Multicriteria Evaluation for Urban and Regional Planning. London: Pion, Ltd., 1987. 

370p. 
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Como as variáveis utilizadas no modelo apresentam-se mensuradas em 

escalas diferentes, as mesmas foram normalizadas antes de sua utilização, 

além disso, quando necessário, houve também a sua transformação de modo 

que se apresentassem positivamente correlacionas à variável dependente 

(adequação para o crescimento de populações de A. cajennense). 

As variáveis positivamente correlacionadas com a variável dependente 

foram normalizadas utilizando-se uma escala linear com os valores máximo e 

mínimo utilizados como pontos da escala segundo: 

k
RR

RR
x

mínmáx

míni
i ×

−
−

=   

Onde:  

R = valor bruto da variável 

 k = constante arbitrária (amplitude da nova escala) 

 xi = variável normalizada 

Foi utilizado k=10 de modo a obter-se um escore que variasse entre 0 e 

10. 

Para a criação dos pesos a serem atribuídos a cada uma das variáveis 

utilizou-se o método proposto por Saaty28 (1977 apud EASTMAN et al.,1995 

p.541). Este método permite a criação de pesos que somem 1, como 

necessário nos métodos multicritério, utilizando-se o autovetor principal de uma 

matriz quadrada de comparação pareada das variáveis segundo sua 

importância relativa na adequação do ambiente para crescimento da população 

de carrapatos. 

                                                 
28 SAATY, T. L. A scaling method for priorities in hierarchical structures. Journal of Mathematical 
Psychology, n. 15, p. 234-281, 1977. 
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Assim, cada coluna da matriz representa uma variável que foi comparada 

com as mesmas variáveis, presentes nas linhas, e armazena em cada célula o 

escore de importância relativa da variável presente na linha, quando comparada 

com a variável da coluna, segundo o grau de importância apresentado no 

Quadro 2. 

 

1/9 1/7 1/5 1/3 1 3 5 7 9 

Extrema-
mente 

Muito 
intensa-
mente 

Intensa-
mente 

Modera-
damente 

Igualmen
-te 

Modera-
damente 

Intensa-
mente 

Muito 
intensa-
mente 

Extrema-
mente 

Menos importante  Mais importante 

Fonte: SAATY, T. L. A scaling method for priorities in hierarchical structures. Journal of 
Mathematical Psychology , n. 15, p. 234-281, 1977. 

Quadro 2 - Escala de comparação de critérios 
 

Por este método, obtém-se uma matriz conforme apresentado abaixo, na 

qual, por exemplo, o valor de e21 representa a importância da variável x2 em 

comparação com a variável x1 na adequação do ambiente ao crescimento de 

populações de A. cajennense. A atribuição dos escores foi realizada a partir da 

opinião de três especialistas. 

1

1

1

21

2212

1121

21

L

MOMMM

L

L

L

nnn

n

n

n

eex

eex

eex

xxx

 

Segundo Saaty29 (1980 apud SANTOS, 2005, p. 40), o autovetor (w) 

resultante do máximo autovalor (λmáx) da matriz de comparação par a par, 

traduz a prioridade dos fatores e preserva a preferência ordinal entre as 

alternativas. Assim, para matriz de comparação par a par A, pode-se calcular o 

                                                 
29 SAATY, T. L. The analytical hierarchy process: planning, priority setting, resource allocation. 
New York: McGraw –Hill, 1980. 20p. 
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vetor de pesos w pela resolução de Aw=λmáxw. Os valores do vetor podem ser 

obtidos utilizando-se a seguinte equação: 

n

e

e

w

n

j
n

i
ji

ji
∑
∑=

==

1

1
,

,

 

 

Os valores obtidos para os pesos podem ser considerados razoáveis 

quando o grau de consistência (CR) é inferior a 0,1 (SAATY; VARGAS30,1991 

apud SANTOS, 2005, p. 41). O grau de consistência é calculado a partir do 

índice de consistência (CI) e do índice de aleatoriedade (RI) segundo a fórmula: 

RI

CI
CR=   

O valor de CI é dado por: 

 
1−
−

=
n

n
CI máxλ

  

Valores para o índice de aleatoriedade por sua vez foram propostos por 

Saaty (1980 apud SANTOS, 2005, p. 41) através do cálculo do valor médio de 

CI obtido para matrizes recíprocas geradas aleatoriamente para diferentes 

dimensões de matriz e são apresentados no Quadro 3. 

 

                                                 
30 SAATY, T. L. E.; VARGAS, L. G. Prediction, projection and forecasting. Boston: Klumer Academic 
Publisher, 1991. 251 p.  
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N RI N RI n RI 
1 0,00 6 1,24 11 1,51 
2 0,00 7 1,32 12 1,48 
3 0,58 8 1,41 13 1,56 
4 0,90 9 1,45 14 1,57 
5 1,12 10 1,49 15 1,59 

(Fonte: Adaptado de Ramos, R. A. R. Localização industrial. Um modelo espacial 
para o noroeste de Portugal . 2000. 299 p. Tese (Doutorado). Universidade 
do Minho, Braga, 2000. 

Quadro 3 – Índice de aleatoriedade para diferentes valores de n  

 

Os mapas obtidos pela soma ponderada das variáveis apresentam 

valores que variam de zero a dez, sendo que o valor zero representa áreas 

menos favoráveis e o valor dez áreas mais favoráveis. Esta escala foi 

categorizada de acordo com o critério apresentado no Quadro 4. 

 

Faixa de variação Categoria 

0
├ ─ ─

 2 Altamente desfavorável 

2
├ ─ ─

 4 Desfavorável 

4
├ ─ ─

 6 Medianamente favorável 

6
├ ─ ─

 8 Favorável 

8
├ ─ ┤

10 Altamente favorável 

Quadro 4 – Grau de adequação ao crescimento de populações de A. cajennense 

 

Para identificar os tipos de uso e cobertura da terra associados às 

categorias de adequação da área ao crescimento de populações de A. 

cajennense utilizou-se o arquivo digital do Atlas rural de Piracicaba referente à 

classificação supervisionada realizada através do algoritmo da máxima 

verossimilhança. A classificação para o uso e cobertura da terra foi realizada 

confrontando imagens Landsat 7 datadas de 13 de maio de 2002, 17 de agosto 

de 2002 e 8 de janeiro de 2003 com fotografias aéreas de 2000, cuja resolução 

espacial é de 0,88m, e obteve um índice Kappa de concordância de 0,91 
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(BARRETO, 2005). A construção do mapa temático foi realizada com auxílio do 

programa Arcview 3.1 (ESRI INC.,1996). 

Para avaliar o modelo, aos mapas de áreas favoráveis ao crescimento de 

populações de A. cajennense foi sobreposto o local provável de infecção (LPI) 

dos casos humanos confirmados de FMB, com objetivo de verificar se a sua 

localização corresponde às áreas mais favoráveis. 

Conforme o Informe Técnico II sobre FM (CVE, 2004), para que uma 

determinada área seja considerada local provável de infecção, deve-se 

respeitar três condições: o local deve ter sido visitado pelo paciente infectado 

nos últimos 15 dias que precederam o início dos sintomas, deve ser 

comprovada a existência e/ou presença de condições naturais favoráveis para 

estabelecimento da população do vetor e o agente etiológico deve estar 

presente na população. 

De posse dos dados relevantes, extraídos da Ficha de Investigação 

Epidemiológica dos casos de FM no Município de Piracicaba (ANEXO C), 

gentilmente cedidos pela Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de 

Saúde, e com o auxílio de um técnico do Centro de Controle de Zoonoses 

(CCZ) e da Secretaria da Saúde do Município, foram visitados os LPIs referente 

a cada um dos casos confirmados, para obtenção das coordenadas com auxílio 

de um receptor GPS. 

Por fim, foi realizada uma estimativa da população humana que habita as 

regiões pertencentes às diferentes categorias do mapa de áreas favoráveis. 

Para tal, utilizou-se um mapa de densidade humana do Município de Piracicaba 

construído com base em informações obtidas junto ao IBGE referentes aos 

setores censitários rural (IBGE, 2002) e urbano (IBGE, 2004). O cálculo da 



58 

 

densidade foi realizado dividindo-se a população humana total residente em 

cada setor pela área do mesmo em quilômetros quadrados (km2). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Os resultados das análises são apresentados a seguir. 

 

 

4.1 VARIÁVEIS AMBIENTAIS 

 

 

As análises referentes às variáveis ambientais umidade, índice de 

vegetação por diferença normalizada, temperatura e altitude são apresentadas 

a seguir.  

 

 

4.1.1 Índice de Umidade (MI) 
 

 

O resultado da manipulação numérica das imagens descrita em 3.1.1 foi 

armazenado em variável de tamanho igual a 8 bits dos quais um é reservado à 

sinalização. O dado de saída de uma imagem em mapa de bits, na qual o valor 

de cada pixel corresponde ao MI que pode variar de -1 a 1. As imagens 

classificadas para MI estão representadas na Figura 8. O valor 1 corresponde a 

maior umidade e o valor -1 corresponde a menor umidade.  
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Como no artigo de referência não havia explicação de como interpretá-lo, 

foram consultados especialistas em sensoriamento remoto e todos disseram 

desconhece-lo. Este índice foi utilizado exclusivamente naquele artigo e não 

foram encontradas referências a ele em outros locais. Estes fatores acabaram 

limitando a sua utilização no modelo para identificação de áreas favoráveis ao 

crescimento de populações de A. cajennense e, além disso, os valores do 

índice de umidade apresentaram elevada correlação com NDVI para as 

diferentes imagens utilizadas, como pode ser verificado no Quadro 5 

apresentado na seção 4.8. 

Entretanto, há perspectivas de que novos satélites equipados com novos 

sensores sejam capazes de obter estimativas de umidade do solo de forma 

mais precisa ampliando as possibilidades de utilização do sensoriamento 

remoto no controle de doenças transmitidas por vetores. Neste grupo encontra-

se o satélite Aqua, lançado em 4 de maio de 2002 e que recebeu este nome em 

virtude da grande quantidade de informações sobre o ciclo da água na Terra 

que serão coletadas: evaporação dos oceanos, vapor d’água na atmosfera, 

nuvens, precipitação, umidade do solo, gelo oceânico, gelo na superfície e 

cobertura por neve, entre outras. As imagens deste satélite ainda não estavam 

disponíveis à época de realização desta tese. 

 



61 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 8 – Índice de Umidade, 5 de janeiro (A), 10 de março (B), 13 de maio (C), 17 de agosto (D) e 21 de novembro (E) de 2002 

A B C 

D E 
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4.1.2 Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) 
 

 

O resultado da manipulação numérica das imagens descrita em 3.1.2 foi 

armazenado em variável de tamanho igual a 8 bits dos quais um é reservado à 

sinalização. O dado de saída é uma imagem em mapa de bits, na qual o valor 

de cada pixel corresponde ao NDVI que pode variar de -1 a 1, sendo que, 

valores menores ou iguais a zero correspondem a áreas sem vegetação e 

valores maiores que zero correspondem a quantidades crescentes de 

biomassa, de modo que, o valor +1 significa presença de vegetação densa, 

úmida e bem desenvolvida. As imagens classificadas para NDVI estão 

representadas na Figura 9. A água apresenta valores negativos de NDVI, pois 

tem reflectância na banda visível (3) maior que na banda do infra-vermelho 

próximo (4). As nuvens refletem de forma semelhante no comprimento de onda 

visível (3) e no infra-vermelho próximo(4) e desse modo espera-se que o valor 

do pixel esteja próximo de zero (TUCKER, 1979). 
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Figura 9 - NDVI, 5 de janeiro (A), 10 de março (B), 13 de maio (C), 17 de agosto (D) e 21 de novembro (E) de 2002 

A B C 

D E 
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4.1.3 Temperatura de Superfície 

 

 

O resultado da manipulação numérica das imagens, como descrito em 

3.1.3, é representado por uma imagem em mapa de bits, na qual o valor de 

cada pixel corresponde a temperatura em graus Celsius (°C). As imagens 

classificadas para temperatura estão apresentadas na Figura 10. 

Os valores correspondem a uma estimativa da temperatura de superfície 

no momento da passagem do satélite. Para o Landsat 7, o horário de passagem 

se dá por volta das 10 horas da manhã. Os valores de temperatura obtidos 

dessa forma estão sujeitos a pequenas imprecisões em virtude da influência de 

variáveis de difícil mensuração como umidade do ar, transmitância da 

atmosfera e radiância ascendente e descendente (YANG; WANG, 2002), 

entretanto, este é o melhor método para estimar a temperatura em regiões 

extensas, como por exemplo, municípios.  
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Figura 10 – Temperatura em graus Celsius (°C), 5 de  janeiro (A), 10 de março (B), 13 de maio (C), 17 de agosto (D) e 21 de novembro (E) de 2002 

A B C 

D E 
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4.1.4 Altitude 

 

 

O mapa hipsométrico proporciona uma visualização geral da altimetria 

que varia entre 421 a 790m, o resultado pode ser observado na Figura 11.  

A faixa de variação de altitude verificada no Município de Piracicaba não 

é suficientemente ampla para que possa ser considerada fator que restrinja o 

crescimento da população de carrapatos, uma vez que Estrada-Peña et al. 

(2004) referem que o A. cajennense pode ser encontrado em altitudes que 

variem de 0 a 1500m. 

 

Figura 11 – Mapa hipsométrico 
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4.2 DENSIDADE DE EQÜINOS 

 

 

A área rural do Município perfaz 138.500ha e, de acordo com o LUPA 

realizado em 1999, o número total de eqüinos no município é de 1549, 

distribuídos em 342 propriedades. O mapa de densidade de eqüinos (animais 

por ha) por setor censitário pode ser visualizado na Figura 12. As densidades 

variaram de 0 a 1,7 animais/ha. Estes valores são uma aproximação da 

densidade efetiva um vez que não existe base de dados que registre o limite 

das propriedades o que permitiria a obtenção de valores mais precisos.  

 

Figura 12 - Densidade de eqüinos (animais/ha) segundo setor censitário. 
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No que diz respeito à distribuição do efetivo eqüino no Município, vale 

ressaltar que a grande maioria das propriedades os mantém apenas para lida31. 

 

 

4.3 ÁREAS DE OCORRÊNCIA DE CAPIVARAS  

 

 

O modelo preditivo final gerado pelo Desktop GARP é apresentado na 

Figura 13. Verificou-se que as áreas de maior probabilidade de ocorrência de 

capivaras estão associadas à rede de drenagem. 

 

Figura 13 – Modelo preditivo de distribuição espacial da capivara 

 

 

                                                 
31 Animal utilizado como meio transporte e/ou auxiliando nas atividades da propriedade.  
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4.4 MODELO PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS FAVORÁVEIS 

AO CRESCIMENTO DE POPULAÇÕES DE A. CAJENNENSE 

 

 

Como variáveis independentes potencialmente selecionáveis para a 

inclusão no modelo têm-se: MI, NDVI, temperatura de superfície, altitude, 

densidade de eqüinos e áreas de provável ocorrência de capivaras. Para as 

variáveis MI, NDVI e temperatura de superfície buscou-se identificar a 

existência de correlação entre as imagens de um mesmo dia, assim, verificou-

se que a variável MI apresentou elevada correlação com a variável NDVI e, 

portanto, optou-se por considerar-se para inclusão no modelo apenas a variável 

NDVI pois apresenta-se consolidada na literatura especializada, com 

interpretação claramente definida. Os coeficientes de determinação para as 

variáveis NDVI e MI, segundo as diferentes datas, foram calculados com auxílio 

do programa R versão 2.2.1 (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2005) e os 

resultados são apresentado no Quadro 5. 

 

Data R
2
 

5 de Janeiro de 2002 0,86 
10 de Março de 2002 0,88 
13 de Maio de 2002 0,89 

17 de Agosto de 2002 0,84 
21 de Novembro de 2002 0,84 

Quadro 5 - Distribuição dos valores do coeficiente de determinação entre as variáveis 
NDVI e MI para as diferentes imagens 

 

A altitude do Município de Piracicaba variou de 421m a 790m. Segundo 

Estrada-Peña et al. (2004), esses valores não limitam o crescimento de 
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populações de A. cajennense que podem ser encontrados de 0m a 1500m, 

assim, optou-se por não incluir essa variável no modelo. 

As variáveis remanescentes foram normalizadas para uma escala de 0 a 

10. A variável temperatura foi, inicialmente transformada de modo a apresentar 

correlação positiva com a adequação do ambiente. Para tal, considerou-se 

como temperatura ideal para crescimento de população de A. cajennense o 

valor de 27ºC e como temperaturas mínima e máxima que possibilitam o 

crescimento dessas populações valores iguais a 15ºC e 32ºC, respectivamente. 

A seleção da faixa mais favorável e do valor de temperatura ideal se deu em 

função de dados experimentais obtidos para eclosão dos ovos (CARVALHO et 

al., 2004; FACINNI et al., 2004). Foi utilizada como referência a fase de ovo por 

ser considerada uma etapa crítica para o crescimento da população de 

carrapatos uma vez que nas demais fases ele pode ser mover em busca de 

áreas mais favoráveis. Adotou-se um modelo linear para a normalização 

conforme representado na Figura 14. Assim, temperaturas entre 15ºC e 27ºC 

foram transformadas utilizando-se a seguinte equação y=0,83x+12,5 e 

temperaturas entre 27ºC e 32ºC foram transformadas utilizando-se y=-2,0x+64. 

Para valores superiores a 32ºC ou inferiores a 15ºC atribuiu-se valor zero. 

A variável NDVI foi transformada e normalizada de modo semelhante ao 

realizado com a variável temperatura. Considerou-se como valores adequados 

ao crescimento de populações de A. cajennense valores maiores que zero até 

1, com valor mais adequado igual a 0,52. Adotou-se um modelo linear para a 

normalização conforme representado na Figura 15. Valores de NDVI entre zero 

e 0,52 foram transformados segundo a equação y=19,23x, valores entre 0,52 e 

1 foram transformados segundo a equação y=-20,83x+30,83. Valores de NDVI 
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inferiores a zero receberam escore zero. Esta faixa de variação de NDVI foi 

obtida em estudo realizado por Estrada-Peña et al. (2004). 
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Figura 14 – Modelo para transformação e normalização da variável temperatura 
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Figura 15 – Modelo para transformação e normalização da variável NDVI 

 

A variável densidade de eqüinos foi normalizada de modo linear 

considerando-se escore zero para densidade zero e escore 10 para densidade 

igual a 2 eqüinos/ha ou superior. Este valor foi obtido em estudo realizado por 

Labruna et al. (2001).  
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A matriz de comparação par a par das variáveis gerada por consenso 

entre três especialistas entrevistados separadamente é apresentada no Quadro 

6. 

 

 Capivaras Eqüinos Temperatura NDVI 
Capivaras 1 1 1/3 1/5 
Eqüinos 1 1 1/3 1/5 

Temperatura 3 3 1 1/3 
NDVI 5 5 3 1 

Quadro 6 – Matriz de comparação par a par das variáveis 

 

O autovalor máximo para a matriz acima foi calculado com auxílio do 

programa Octave (EATON, 2002) obtendo-se o valor de 04,4=
máx

λ . O valor dos 

pesos foi calculado como descrito em Material e Método obtendo-se o seguinte 

vetor: 





















=

5549,0

2516,0

0967,0

0967,0

w  

Assim, os pesos atribuídos à camada de capivaras, eqüinos, temperatura 

e NDVI foram, respectivamente, (0,0967; 0,0967; 0,2516; 0,5549). O índice de 

consistência obtido foi de CI=0,01 e o índice de aleatoriedade obtido do Quadro 

3 foi RI=0,9. Estes valores permitiram estimar o grau de consistência como 

sendo igual a CR=0,014. Este valor é menor que 0,1 e portanto pode-se 

considerar adequados os valores da matriz de comparação par a par. 

Obtidas as camadas que representam as variáveis normalizadas e 

transformadas construiu-se, para cada imagem, um mapa de áreas favoráveis 

ao crescimento de populações de A. cajennense em escala linear variando de 
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zero a 10, no qual o valor zero representa áreas menos favoráveis e o valor 10 

áreas mais favoráveis. O resultado pode ser observado na Figura 16. 

A observação da Figura 16 permite verificar que há um aumento de 

áreas favoráveis a partir de agosto atingindo o seu máximo em maio em 

decorrência, provavelmente, do aumento das chuvas que se traduzem em 

aumento de biomassa vegetal associada à elevação de temperaturas durante o 

verão. 

O uso e cobertura da terra pode ser agrupada em quatro padrões 

principais: região de predomínio de cana-de-açúcar (45,5% da área rural), 

região de predomínio de pastagem (25% da área rural), região de coexistência 

de cana com pastagens e região de uso fragmentado do entorno imediato da 

área urbanizada. O mapa de classificação do uso da terra pode ser visualizado 

na Figura 17 
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Figura 16 – Áreas favoráveis ao crescimento de populações de A. cajennense, 5 de janeiro (A), 10 de março (B), 13 de maio (C), 17 de agosto (D) e 21 de novembro (E) de 2002

A B C 

D E 
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(Fonte: BARRETO, A. G. O. P.; SPAROVEK, G.; GIANNOTTI, M. Atlas rural de 
Piracicaba. Piracicaba: IPEF, 2005. 75 p. (No prelo.)). 

Figura 17 - Uso e cobertura da terra 

 

A cada uma dessas imagens sobrepôs-se a camada de uso e cobertura 

da terra com a finalidade de quantificar, para cada categoria, a composição em 

relação aos diferentes tipos de uso e cobertura. Os resultados são 

apresentados nas tabelas 1 a 5. 

Pode-se verificar que a cana corresponde ao maior porcentual de 

cobertura do solo para diferentes graus de adequação não se verificando 

gradiente. Isto se deve, provavelmente, à grande área ocupada pela cana que 

corresponde a 45,5% do solo do Município de Piracicaba e não à associação 

com a adequação para o crescimento da população de A. cajennense. Durante 

o trabalho de campo, foi possível observar áreas de cultivo de cana em 

diferentes estágios de crescimento. Entretanto, quando se observa áreas 
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ocupadas pela pastagem, áreas em regeneração e florestas remanescentes 

verifica-se que o aumento dessas coberturas está associado com o aumento do 

grau de adequação ao crescimento das populações de A. cajennense. Este fato 

está de acordo com observações feitas por Labruna et. al. (2001) de que 

regiões com pasto sujo apresentam maior probabilidade de haver altas taxas de 

infestação por A. cajennense, uma vez que pasto sujo pode ser compreendido 

como regiões de borda de mata e/ou com mata em regeneração. 

 

Tabela 1 – Distribuição porcentual do uso e cobertura da terra segundo a categoria, 05 
de janeiro de 2002. São Paulo, 2006 

  Categoria 

Uso e cobertura da 
terra 

Altamente 
desfavorável  Desfavorável  Medianamente 

favorável Favorável  Altamente 
favorável 

Pastagem 5,38% 27,31% 29,11% 20,78% 18,29% 
Cana 43,84% 48,33% 45,88% 43,02% 43,94% 
Áreas em regeneração 0,45% 5,85% 10,39% 12,92% 11,02% 
Florestas 
remanescentes 

0,78% 3,67% 9,12% 18,07% 18,27% 

Urbano 45,06% 10,26% 2,45% 2,13% 4,93% 
Florestas exóticas 0,00% 0,07% 0,70% 0,45% 0,14% 
Outros 4,49% 4,51% 2,35% 2,63% 3,41% 
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 
 

Tabela 2 – Distribuição porcentual do uso e cobertura da terra segundo a categoria, 10 
de março de 2002. São Paulo, 2006 

  Categoria 

Uso e cobertura da 
terra 

Altamente 
desfavorável  Desfavorável  Medianamente 

favorável Favorável  Altamente 
favorável 

Pastagem 11,45% 25,36% 28,52% 22,92% 21,30% 
Cana 66,00% 43,28% 47,38% 42,92% 32,54% 
Áreas em regeneração 0,86% 5,08% 10,25% 12,43% 12,95% 
Florestas 
remanescentes 

0,82% 2,79% 8,65% 16,83% 27,73% 

Urbano 16,49% 18,41% 2,49% 1,48% 2,45% 
Florestas exóticas 0,00% 0,04% 0,36% 0,94% 0,37% 
Outros 4,34% 5,04% 2,35% 2,48% 2,66% 
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Tabela 3 – Distribuição porcentual do uso e cobertura da terra segundo a categoria, 13 
de maio de 2002. São Paulo, 2006 

  Categoria 

Uso e cobertura da 
terra 

Altamente 
desfavorável  Desfavorável  Medianamente 

favorável Favorável  Altamente 
favorável 

Pastagem 2,07% 8,29% 38,00% 24,46% 16,70% 
Cana 47,33% 54,83% 36,75% 47,55% 50,75% 
Áreas em regeneração 1,83% 2,89% 9,89% 10,80% 11,76% 
Florestas 
remanescentes 

2,02% 2,46% 6,96% 12,55% 14,29% 

Urbano 30,00% 27,16% 4,89% 1,72% 2,49% 
Florestas exóticas 0,00% 0,02% 0,49% 0,59% 0,18% 
Outros 16,75% 4,35% 3,02% 2,33% 3,83% 
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Tabela 4 - Distribuição porcentual do uso e cobertura da terra segundo a categoria, 17 
de agosto de 2002. São Paulo, 2006 

  Categoria 

Uso e cobertura da 
terra 

Altamente 
desfavorável  Desfavorável  Medianamente 

favorável Favorável  Altamente 
favorável 

Pastagem 26,42% 26,32% 20,38% 9,40% 0,00% 
Cana 40,06% 46,79% 43,26% 34,01% 0,00% 
Áreas em regeneração 11,07% 9,27% 10,60% 5,00% 0,00% 
Florestas 
remanescentes 

10,93% 8,72% 16,59% 7,57% 0,00% 

Urbano 7,36% 6,05% 2,84% 4,28% 0,00% 
Florestas exóticas 0,14% 0,25% 2,23% 0,69% 0,00% 
Outros 4,02% 2,60% 4,10% 39,05% 100,00% 
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Tabela 5 - Distribuição do uso e cobertura da terra segundo a categoria, 21 de novembro 
de 2002. São Paulo, 2006 

  Categoria 

Uso e cobertura da 
terra 

Altamente 
desfavorável  Desfavorável  Medianamente 

favorável Favorável  Altamente 
favorável 

Pastagem 34,49% 28,13% 17,54% 13,07% 10,45% 
Cana 42,88% 47,71% 50,37% 37,12% 29,17% 
Áreas em regeneração 4,98% 10,34% 12,15% 13,84% 14,02% 
Florestas 
remanescentes 

3,37% 6,96% 12,69% 28,20% 35,19% 

Urbano 13,28% 3,31% 2,25% 1,86% 2,49% 
Florestas exóticas 0,04% 0,12% 1,17% 1,09% 0,66% 
Outros 0,96% 3,43% 3,83% 4,82% 8,02% 
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

A distribuição do LPI dos casos confirmados de FM no Município pode 

ser visualizada na Figura 18. Os locais de provável infecção estão em sua 
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maioria situados em área periurbana32. Os LPIs visitados estavam localizados 

dentro propriedade rural ou em área de plantio próxima ao rio/córrego ou em 

área pasto freqüentado por bovino/eqüideos ou em área onde os eqüinos são 

colocados para alimentação/descanso na periferia. Em um dos casos o LPI foi 

considerado a própria residência do paciente e em outro caso foi determinada a 

Rua do Porto, uma vez que não foram encontrados outros indícios suficientes 

para estabelecê-los devidamente.  

 

Figura 18 - Distribuição dos LPIs dos casos confirmados de febre maculosa até 
dezembro de 2005 

 

A Figura 19 representa a distribuição dos LPIs dos casos confirmados de 

FMB sobreposta ao mapa de áreas favoráveis ao crescimento do A. 

cajennense. Verifica-se que os casos ocorrem próximos a “ilhas” mais 

favoráveis na área periurbana, como se pode observar na Figura 19 C.  

                                                 
32 Situado na vizinhança imediata de uma cidade ou relativo a este espaço. 
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Uma hipótese para explicar tal padrão é a maior densidade populacional 

humana nessas regiões, sendo que, a presença de tais “ilhas” acarretaria maior 

exposição de seres humanos às populações de A. cajennense e, 

conseqüentemente, maior probabilidade de ocorrência de casos. 
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Figura 19 – Ampliação da região de distribuição do LPI dos casos confirmados de FMB até dezembro de 2005 e áreas favoráveis ao crescimento de populações de A. cajennense, 5 de janeiro (A), 10 de março (B), 13 de maio 
(C), 17 de agosto (D) e 21 de novembro (E) de 2002 

C A 

D E 

B 
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Para avaliar a dimensão da população exposta às diferentes categorias 

sobrepôs-se o mapa de densidade humana por setor censitário rural e urbano 

do Município de Piracicaba (Figura 20) ao mapa de áreas favoráveis. 

 
Figura 20 – Densidade demográfica humana (indivíduos/km2) segundo os setores 

censitários 
 

Os resultados são apresentados na Tabela 6 onde se observa que, nos 

diferentes períodos do ano, a população exposta a regiões altamente 

desfavoráveis ou desfavoráveis é de, no mínimo 70,14% podendo chegar a 

96,16%. Por outro lado, de 0,04% a 15,23% da população está exposta a áreas 

favoráveis ou altamente favoráveis ao longo do ano.  
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Tabela 6 - Distribuição da porcentagem da população humana exposta às diferentes 
categorias nos diferentes períodos de 2002. São Paulo, 2006 

  Categoria de Risco (%) 

Meses Altamente 
desfavorável 

Desfavorável Medianamente 
favorável 

Favorável Altamente 
favorável 

Total 

Janeiro 44,62% 32,77% 14,29% 8,12% 0,20% 100,00% 
Março 10,10% 68,48% 13,59% 7,66% 0,17% 100,00% 
Maio 6,98% 63,16% 14,63% 13,39% 1,84% 100,00% 
Agosto 17,74% 78,42% 3,80% 0,04% 0,00% 100,00% 
Novembro 76,85% 13,25% 7,21% 2,49% 0,20% 100,00% 

 

Identificadas áreas de risco, os órgãos competentes podem direcionar 

ações integradas de prevenção e controle para áreas mais críticas tais como: 

• identificação, através de placas de alerta, das áreas de risco de 

infestação por carrapatos; 

• distribuição de material educativo sobre a doença; 

• divulgação dos locais de risco junto à população e profissionais de 

saúde; 

• treinamento dos profissionais da saúde para diagnóstico de FMB; 

• estímulo à readequação ambiental visando a diminuição da 

capacidade suporte para populações de capivara e, 

conseqüentemente, diminuição da populações de carrapatos em 

áreas onde há o descumprimento do código florestal; 

• nas propriedades rurais que possuam eqüinos, orientar 

proprietários sobre: 

o importância e periodicidade dos banhos carrapaticidas;  

o impacto da densidade animal nos piquetes;  

o importância da rotação de piquetes e roçada da pastagem 

em descanso; 
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o importância da retirada manual dos carrapatos em sua fase 

adulta. 
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5 CONCLUSÕES 
 

 

As temperaturas para o Município de Piracicaba variaram de 11,4ºC a 

41ºC. 

Os valores de NDVI variaram de -0,79 a +1,00. 

As áreas de provável ocorrência de capivaras são apresentadas na 

Figura 13. 

A densidade de eqüinos variou de 0,0 a 1,7 animais por ha. 

A densidade humana no Município de Piracicaba variou de 0 a 

36769hab/km2.  

As áreas favoráveis ao crescimento de A. cajennense no Município de 

Piracicaba ao distribuídas como apresentado na Figura 16. 

Os LPIs dos casos confirmados encontram-se em área periurbana 

próximos a “ilhas” mais favoráveis. 

A população exposta a regiões altamente desfavoráveis ou desfavoráveis 

é de, no mínimo, 70,14% podendo chegar a 96,16%. Por outro lado, de 0,04% a 

15,23% da população está exposta a áreas favoráveis ou altamente favoráveis 

ao longo do ano. 
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ANEXO A - DISTRIBUIÇÃO DOS CASOS DE FEBRE MACULOSA SEGUNDO 
MUNICÍPIO PROVÁVEL DE INFECÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO - 1985 - 
1997 

 

 FEBRE MACULOSA 

    
  
tabela - 1998 a 2005 

Distribuição dos casos de Febre Maculosa segundo município provável de infecção 

no Estado de São Paulo - 1985 - 1997  

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 TOTAL 
DIR 

Ano / 

Município Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº 

XII Pedreira 3 4 3 1         4   1 1   17 

XII Jaguariúna   1   2 1     1   3 1 2   11 

XII Lindóia                 1         1 

XII Campinas                     2 2 1 5 

XII 
Monte Alegre do 

Sul 
                        1 1 

XV Limeira                       1   1 

  TOTAL 3 5 3 3 1 0 0 1 5 3 4 6 2 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.cve.saude.sp.gov.br/htm/zoo/fm_d8597.htm, 2005 
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ANEXO B - DISTRIBUIÇÃO DOS CASOS CONFIRMADOS DE FEBRE 
MACULOSA SEGUNDO MUNICÍPIO DE INFECÇÃO NO ESTADO DE SÃO 
PAULO - 1998 - 2005 

 
 FEBRE MACULOSA 

  
tabela - 1985 a 1997 

Distribuição dos casos confirmados de Febre Maculosa, segundo município de 

infecção no Estado de São Paulo - 1998 - 2005*  

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Total 
DIR Ano / Municípios 

Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº 

I São Paulo     1  1 3 5 

II Diadema 1     2 1 2 6 

II Mauá**       3 1 4 

II Santo André   1     2 3 

II São Bernardo    1  1 1 3 6 

II Ribeirão Pires      1 1  2 

III Mogi das Cruzes 5     2  1 8 

XII Aguas de Lindóia      1   1 

XII Americana       1  1 

XII Amparo   5      5 

XII Artur Nogueira       1 1 2 

XII Campinas   2 5 3 3 2 3 18 

XII Cosmopólis      1  1 2 

XII Jaguariuna 2 2 3   4 2 2 15 

XII Lindoia     1    1 

XII Monte Alegre do Sul       2 1 3 

XII Monte Mor   1     1 2 

XII Paulinea    5     5 

XII Pedreira 3  3 2 3 7  1 19 

XII Santa Barbara       1  1 

XII Santo Antonio da Posse 2        2 

XII Sumaré    1     1 

XII Valinhos      3 2 5 10 

XII Vinhedo**       7 1 8 

XII Em investigação    1  1   2 

XIV Oriente      1   1 

XV Araras       1  1 

XV Ipeuna      1   1 

XV Limeira   1      1 

XV Piracicaba**     1 1 4 8 14 

XVIII Ribeirão Preto       1  1 

XIX Guarujá        1 1 

XX Mococa        1  

XXIII Itu      1   1 2 

XXIII Salto       3  3 

XXIV Queluz**        3  

  TOTAL 13 2 16 15 9 30 34 42 161 

** casos confirmados por critério clínico-epidemiológico * dados provisórios até 05/01/06 

Fonte: http://www.cve.saude.sp.gov.br/htm/zoo/fm_d9803.htm, 2005 

ANEXO C – FICHA DE INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA 
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ANEXO C – continuação 
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Fonte: ftp://ftp.cve.saude.sp.gov.br/doc_tec/zoo/ficha_fmaculosa.pdf, 2004 




