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nem gozam muito nem sofrem muito, porque vivem numa penumbra cinzenta, onde 

não conhecem nem vitória, nem derrota.  

 (Theodore Roosevelt, 1858-1919) 



RESUMO 

 

A dengue tem sido um dos principais problemas de saúde pública no mundo. O 
mosquito Aedes aegypti é o agente transmissor da dengue, febre do zika vírus e 
febre chikungunya. Em Santa Catarina, ocorrências dessas doenças foram 
registradas nos últimos anos, assim como o aumento dos focos de A. aegypti. As 
variações climáticas contribuem para o aumento dos focos, as condições 
socioeconômicas, também influenciam. O objetivo deste estudo foi avaliar a relação 
dos elementos climáticos e socioeconômicos com o A. aegypti nos municípios de 
Chapecó/SC e Itajaí/SC, no período de 2007 a 2017. Para isso, foi realizado: a) 
análise dos elementos climáticos e o A. aegypti, através de modelagem estatística 
do número de focos, obtidos da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, com a 
distribuição da precipitação, médias de temperatura mínimas e máximas, fornecidos 
por Modern Era retrospective-Analysis For Research and Applications (MERRA2); b) 
distribuição espacial da infestação, a partir da geocodificação dos endereços aonde 
são encontrados os focos, integrando-os aos setores censitários; e c) análise dos 
elementos socioeconômicos através de correlações entre os endereços 
geocodificados dos focos, por setores censitários, com a base de informações do 
censo demográfico de 2010, obtidos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
Os resultados obtidos mostram, que a faixa de temperatura favorável para o 
desenvolvimento do mosquito, para o município de Chapecó está entre temperatura 
média mínima de 14 °C a 19 °C e temperatura média máxima de 25 °C a 29 °C. 
Para Itajaí, a faixa favorável está entre temperatura média mínima de 18 °C a 23 °C 
e temperatura média máxima de 25 °C a 28 °C. Com relação à precipitação, para os 
dois municípios, sugere-se que até 5 mm, no mês que antecede o registro do foco, 
influencia no desenvolvimento do mosquito. As variações climáticas contribuem para 
o aumento dos focos, principalmente quando retroagidas. O mapa da distribuição 
espacial da infestação, além de ser uma excelente ferramenta para estudos que 
levam em consideração a localização geográfica dos focos, permite visualizar que as 
regiões com maiores concentrações de focos estão localizadas nas regiões 
urbanizadas. Para as análises socioeconômicas, as variáveis estudadas 
apresentaram resultados adversos, mostrando uma pequena correlação do A. 
aegypti com pessoas com idade acima de 60 anos. A capacitação para técnicos e 
gestores da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, produto deste estudo, apresentou 
a metodologia utilizada, as dificuldades de trabalho com os endereços dos focos e 
os resultados obtidos, servindo como ferramentas que auxiliam na discussão de 
estratégias de prevenção, controle e combate ao mosquito. 
 
 
Palavras-chave: Mosquito. Temperatura. Precipitação. Geocodificação.  

 
 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Dengue has been one of the main public health problems in the world. The Aedes 
aegypti mosquito is the transmission agent of dengue fever, zika virus and 
chikungunya fever. In the state of Santa Catarina/Brazil, occurrences of these 
diseases have been registered in recent years, as well as the increase in the 
outbreaks of A. aegypti. The climatic variations contribute to the increase of the foci, 
the socioeconomic conditions also influences. The objective of this study was to 
evaluate the relationship between climatic and socioeconomic elements with A. 
aegypti in the cities of Chapecó / SC and Itajaí / SC, in the period of 2007 to 2017. 
For this, it was carried out: a) analysis of climatic elements and the A. aegypti, 
through statistical modeling of the number of outbreaks, obtained from the 
Directorate of Epidemiological Surveillance, with the distribution of precipitation, 
minimum and maximum temperature averages, provided by Modern Era 
retrospective-Analysis For Research and Applications (MERRA2); b) spatial 
distribution of the infestation, from the geocoding of the addresses where the 
outbreaks are found, integrating them to the census sectors; and c) analysis of 
socioeconomic elements through correlations between the geocoded addresses of 
the outbreaks, by census sectors, with the 2010 demographic census database, 
obtained from the Brazilian Institute of Geography and Statistics. The results obtained 
show that the favorable temperature range for the development of the mosquito for 
the city of Chapecó is between a minimum average temperature of 14 °C to 19 °C 
and a maximum average temperature of 25 °C to 29 °C. For Itajaí, the favorable 
range is between a minimum average temperature of 18 °C to 23 °C and a maximum 
average temperature of 25 °C to 28 °C. With regard to precipitation, for both cities, it 
is suggested that up to 5 mm, in the month before the registration of the outbreak, 
influences the development of the mosquito. Climatic variations contribute to the 
increase in outbreaks, especially when backdated. The map of the spatial distribution 
of the infestation, in addition to being an excellent tool for studies that take into 
account the geographical location of the outbreaks, allows us to visualize that the 
regions with the highest concentration of outbreaks are located in urbanized regions. 
For socioeconomic analysis, the variables studied showed adverse results, showing 
a small correlation of A. aegypti with people over 60 years old. The trainning for 
technicians and managers of the Epidemiological Surveillance Directorate, product of 
this study, presented the methodology used, the difficulties of working with the 
addresses of the outbreaks and the results obtained, serving as tools that help in the 
discussion of prevention, control and combat strategies to the mosquito. 
 
 
Keywords: Mosquito. Temperature. Precipitation. Geocoding. 
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1 INTRODUÇÃO 

A dengue é uma doença viral que rapidamente se espalhou pelo mundo, nos 

últimos anos. Estima-se que entre 50 a 100 milhões de pessoas se infectam 

anualmente, em mais de 100 países, colocando em risco quase metade da 

população mundial (WHO, 2018). A situação epidemiológica da dengue no Brasil, 

nos últimos dez anos, vem sendo caracterizada pelo número crescente de casos 

graves e óbitos. Além dos novos desafios impostos pela circulação dos vírus da 

febre de chikungunya e zika, cujos sintomas são parecidos com os da dengue, e 

fazem com que o tema se torne ainda mais importante (BRASIL, 2016).  

Causada por um arbovírus do gênero Flavivirus, a dengue é transmitida pelo 

Aedes aegypti, no Brasil, geralmente de caráter epidêmico, atingindo um número 

muito grande de pessoas. A transmissão se dá pela picada do mosquito fêmea 

contaminado pelo vírus. Além de o A. aegypti ser o mosquito responsável pela 

transmissão dos vírus da dengue, no Brasil e nas Américas, também é responsável 

pela transmissão da febre do zika vírus e febre chikungunya (DIVE, 2019a), 

tornando-se assim um vetor de doenças que necessita de cuidados e controle. Com 

elevados números de focos do mosquito presentes, em epidemias desses vírus, o 

risco de contaminação da população é preocupante (BBCNews, 2018). 

O estado de Santa Catarina, localizado na região sul do Brasil, vem 

apresentando expressivo aumento no número de focos de A. aegypti, nos últimos 

anos. Na comparação entre dezembro de 2017 e dezembro de 2018, houve um 

aumento de 37,7% no número de focos.1. Nesse mesmo período, foram confirmados 

em Santa Catarina, casos de dengue, febre do zika vírus e febre de chikungunya 

(DIVE, 2018a).  

Com isso, faz-se necessário conhecer o transmissor da doença e 

compreender os processos que afetam o seu desenvolvimento, como seus hábitos, 

locais de reprodução, para a adoção de medidas de prevenção (ALBUQUERQUE, 

2012). Nesse sentido, é possível priorizar ações necessárias para viabilizar as 

estratégias de controle dessas doenças. Para tal, deve-se levar em conta as 

possíveis correlações associadas às características climáticas, socioeconômicas de 

cada região, com o A. aegypti. 

De acordo com a DIVE (2019a), o ciclo de vida do A. aegypti (Figura 1) é 

                                            
1http://www.dive.sc.gov.br/conteudos/boletim2018/boletimDengueN25/boletimN25Dengue.pdf, 2018a. 

Acesso em jan. 2019. 

http://www.dive.sc.gov.br/conteudos/boletim2018/boletimDengueN25/boletimN25Dengue.pdf
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composto pelas seguintes fases: a) ovo – muito resistente e pode viver até 450 dias 

em local seco, com índices de temperatura e umidade ideais, se desenvolve em até 

48 horas; b) larva – vive na água e dura, em média, de 3 a 4 dias; c) pupa – 

permanece na água durante 2 a 3 dias; d) mosquito adulto – em 24h completa seu 

desenvolvimento e está pronto para voar e acasalar por 30 a 35 dias, em média, 

habitando o local que nasceu.  A fêmea do mosquito se alimenta, preferencialmente, 

de sangue em busca de proteínas para a nutrição dos ovos. Estes serão 

depositados em recipientes com superfícies ásperas, em ambientes sombreados e 

úmidos, até iniciar um novo ciclo.  

 

Figura 1. Ilustração do ciclo de vida do mosquito A. aegypti. 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Santos/SP, 2020.  

 

O mosquito vive em regiões urbanas de clima tropical e subtropical, 

caracterizados pela ocorrência de temperatura e precipitação elevadas, tendo seu 

desenvolvimento limitado pelo frio (DA SILVA e NÓBREGA, 2012). Esses elementos 

climáticos afetam diretamente o seu desenvolvimento, acelerando ou atrasando o 

seu ciclo (DE CASTRO e COSTA, 2018).  

Considerado um país tropical, por estar situado particularmente em zonas de 
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latitudes baixas, nas quais prevalecem os climas quentes e úmidos, com 

temperaturas médias em torno de 20 °C, o Brasil torna-se suscetível à dengue em 

função de diversos condicionantes climáticos: alterações climáticas, mudanças 

globais, variabilidade do clima. Esses elementos, entre outros, podem contribuir 

expressivamente para a proliferação e desenvolvimento do A. aegypti (VIANA, 

2013). 

Apesar das contradições entre as associações de A. aegypti, dengue e 

estações chuvosas, há um consenso de que a temperatura está correlacionada com 

as infestações do mosquito. Nos meses mais quentes do ano é que ele atinge o 

auge reprodutivo e a taxa de metabolismo do mosquito aumenta, abreviando seu 

ciclo evolutivo em até oito dias, ou prolongando-o até vinte e dois dias nos meses 

frios (CÂMARA, 2009). O mosquito sobrevive em baixa densidade durante os meses 

menos favoráveis em termos climáticos, apontando a relevância da manutenção das 

ações de vigilância e controle do vetor, durante todo o ano (VIANA, 2013). 

Para Silva (2007), analisando os índices de precipitação e temperatura, é 

possível notar que há uma relação dos indicadores climáticos com o A. aegypti. No 

final do período chuvoso, ocorrem os melhores ambientes para proliferação desse 

mosquito, pois o acúmulo de água em recipientes artificiais, nos grandes centros 

urbanos, serve de criadouro ao mosquito. A intermitência da chuva permite que os 

recipientes não extravasem como em dias de chuva contínua, permitindo a evolução 

do agente transmissor. É por isso que os recipientes artificiais são seus criadouros 

preferenciais, tanto os abandonados a céu aberto e preenchidos pelas águas das 

chuvas, como aqueles utilizados para armazenar água para uso doméstico. 

Correspondem aos criadouros mais comuns: pneus, latas, vidros, cacos de garrafa, 

pratos de vasos e xaxins, vasos de cemitério, caixas d'água, tonéis, latões e 

cisternas abertas ou semiabertas, lagos artificiais, piscinas e aquários abandonados. 

Há proliferação de A. aegypti em água acumulada em recipientes, em diversos 

locais, principalmente sombreados e de fundo ou paredes escuras. O mosquito 

também tem sido observado, criando-se em recipientes naturais como bromélias 

usadas para ornamentação, buracos em árvores, escavação em rocha e bambus 

(CONSOLI e OLIVEIRA, 1994).  

Com maior quantidade de criadouros surgidos pela ação antrópica, nos 

núcleos urbanos são locais que oferecem melhores condições para ocorrência e 

sobrevivência do mosquito. A urbanização sem a devida estrutura de saneamento 
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potencializa a influencia na densidade e dispersão ativa do mosquito (RIBEIRO, 

2006). 

O mosquito é totalmente adaptado ao ambiente urbano, pois encontra junto 

aos domicílios as condições necessárias para o seu desenvolvimento (água 

acumulada em recipientes diversos), por isso as condições socioambientais também 

são favoráveis à proliferação do vetor transmissor da dengue (SILVA, 2007). Nestes 

ambientes eles encontram elementos fundamentais para sua ocorrência: seres 

humanos, vírus, vetor e principalmente as condições políticas, econômicas, sociais e 

culturais, permitindo a reprodução e o estabelecimento da cadeia de transmissão 

(HINO, 2007). 

Portanto, há de se considerar múltiplos elementos condicionantes e 

determinantes que favorecem o aumento do número de focos do mosquito, como: 

temperatura, sazonalidade, comportamento do mosquito, aspectos socioculturais e 

imunológicos da população. A pluviosidade não é fator determinante ao 

aparecimento do mosquito, pois ele não depende exclusivamente dos criadouros 

que surgem com o período chuvoso. O A. aegypti também mantém o ciclo de vida no 

período seco, através de criadouros artificiais permanentes, como caixas d’água e 

caixas de passagem do sistema hidrossanitário (SOUZA, 2010). 

A partir da revisão bibliográfica, as condições climáticas não são 

determinantes na proliferação do mosquito causador de doenças. Ela pode ser 

considerada um fator condicionador importante, pois mesmo existindo condições 

climáticas ideais para a proliferação do mosquito, senão houver criadouros, o 

mosquito não sobreviverá e nem conseguirá se reproduzir.  

O clima exerce influência na proliferação do mosquito, mas a maior influência 

vem das próprias ações antrópicas: resíduos sólidos deixados em locais 

inapropriados, recipientes (vasos, potes e afins) com água acumulada, materiais 

descartáveis, pneus, latas, garrafas, entre outros materiais com possibilidade de 

acúmulo de água (SILVA, 2007). 

Um levantamento estatístico que disponibiliza informações socioeconômicas, 

de cada região do Brasil, é o recenseamento demográfico.  O censo demográfico é 

uma complexa atividade estatística na qual são investigadas as características de 

todos os domicílios e de toda a população, criando um retrato abrangente e fiel do 

país. Ele possibilita conhecer as condições de vida da população, em seus 

municípios, além de produzir várias informações atualizadas e precisas, para o seu 



19 

 

desenvolvimento e a implementação de políticas públicas (IBGE, 2011). 

Uma das ferramentas pensadas para fortalecer as ações de prevenção e 

combate ao mosquito é o uso de indicadores, sobretudo os que possuem uma 

abordagem quali-quantitativa, pois, eles permitem retratar o panorama desta 

infestação relacionando-a aos elementos ambientais, econômicos e sociais 

possibilitando assim, o conhecimento mais aprofundado dos produtos e processos 

histórico, econômico, social, ambiental e de saúde que criaram condições propícias 

para a ampla disseminação desse mosquito.  

Graves problemas de saúde pública, como a infestação do mosquito, 

necessitam de ações dinâmicas e por vezes inter e transdisciplinares para fortalecer 

a atuação da vigilância epidemiológica, aumentando sua capacidade de antever os 

riscos, evitando a instalação de surtos da doença, aprimorando formas de controle 

do mosquito e melhorando os condicionantes sociais e ambientais (FEITOSA et al, 

2015). 

Segundo o Boletim Epidemiológico n° 07/2019 - Vigilância entomológica do 

Aedes aegypti e situação epidemiológica de dengue, febre de chikungunya e zika 

vírus em Santa Catarina, os municípios de Itajaí e Chapecó vem sendo considerados 

municípios infestados do mosquito (DIVE, 2019c). Mesmo com os números 

expressivos, ainda se discute sobre quais estratégias são efetivas para o controle da 

dengue. Identificar a causa do aumento de número de focos do A. aegypti nas 

especificidades de cada região, é essencial para a elaboração de estratégias 

eficientes de controle das infestações e combate aos criadouros.  Braga e Valle 

(2007) já apontavam para a necessidade de maiores investimentos em metodologias 

adequadas, para sensibilizar a população sobre a necessidade de mudanças de 

comportamento que objetivem o controle do mosquito.  

O conhecimento sobre A. aegypti é abordado em diversos estudos 

epidemiológicos, porém, se faz necessário um diagnóstico sobre as áreas de maior 

concentração dos focos e indicadores que apontem os elementos que influenciam a 

proliferação do mosquito, aprimorando formas de controle e prevenção da doença.  

Métodos de avaliação com abordagens espacial e temporal contribuem para 

compreender o quadro de evolução, distribuição geográfica, como também para o 

entendimento e vigilância da dengue. Associadas ao geoprocessamento, permitem o 

monitoramento das epidemias de forma especializada, contribuindo na tomada de 

decisões no âmbito das políticas públicas (FERREIRA, 2017). 
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Para as regiões que possuem escassez de estações meteorológicas, 

problema ainda frequente em nosso país, o uso de dados por sensoriamento remoto 

representa uma excelente alternativa para aquisição de informações meteorológicas 

como temperatura e acumulado de precipitação (LIMA, 2018).  Nesse estudo são 

utilizados dados meteorológicos da reanálise de Modern Era retrospective-Analysis 

For Research and Applications (MERRA2), do Global Modeling and Assimilation 

Office (GMAO) da National Aeronautics and Space Administration (NASA). Reanálise 

é um conjunto de informações meteorológicas observadas em todo o planeta, obtido 

através da assimilação de dados em um modelo de previsão numérica de tempo, 

processado para um longo período (em geral, acima de 30 anos)  2. 

Nesse contexto, o presente projeto objetiva identificar a relação dos 

elementos climáticos e socioeconômicos com a ocorrência do A. aegypti nos 

municípios de Chapecó e Itajaí, identificando os possíveis indicadores que 

influenciam na existência do mosquito, visando contribuir com a redução da 

infestação e com o controle das doenças nos municípios. 

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo geral 

Identificar a relação entre elementos climáticos e socioeconômicos com a 

ocorrência do mosquito A. aegypti nos municípios de Chapecó/SC e Itajaí/SC, no 

período de 2007 a 2017. Ao identificar padrões propícios ao desenvolvimento do 

mosquito, é possível indicar presença/aumento dos focos, além de oferecer 

parâmetros que subsidiem ações de prevenção e estratégias de combate mosquito, 

além do controle das doenças. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

- Relacionar elementos climáticos, através dos dados de temperatura e 

precipitação, com o número de focos de A. aegypti. 

- Mapear a distribuição espacial dos focos a partir dos endereços registrados 

pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE), e integrá-los aos setores 

censitários, utilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

                                            
2 https://gmao.gsfc.nasa.gov/reanalysis/MERRA-2/, 2018. Acesso: 24 nov. 18. 

https://gmao.gsfc.nasa.gov/reanalysis/MERRA-2/
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- Relacionar elementos socioeconômicos do IBGE (escolaridade, 

saneamento, renda, idade, responsável, domicílio e condição de vida) com a 

localização dos focos.  

- Elaborar uma capacitação para a DIVE com a metodologia de análise de 

dados utilizada e com os resultados obtidos. 

 

1.2 Materiais e Métodos 

 

1.2.1   Local de estudo 

O estudo foi realizado nos municípios de Chapecó e Itajaí (Figura 2), centros 

urbanos, localizados ao oeste e leste do estado de Santa Catarina, respectivamente, 

considerados municípios infestados pelo A. aegypti, de acordo com o Boletim 

Epidemiológico n° 07/2019 (DIVE, 2019b).  

 

Figura 2. Localização dos municípios de Chapecó/SC e Itajaí/SC 

 
Fonte: IBGE, 2018. 
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1.2.1.1 Chapecó 

O município de Chapecó possui uma área territorial de 626,846 km² (IBGE, 

2018) sendo considerada como ‘polo regional’ em decorrência de sua importância 

econômica, sua gama de atividades e funções capazes de atender à demanda de 

sua região. Possui uma população estimada de aproximadamente 216 mil 

habitantes, com uma densidade demográfica de 293,15 hab/km² (MOTTER e 

RIBEIRO FILHO, 2017). 

A importância de Chapecó na região oeste catarinense se deve ao processo 

de urbanização, potencializado pela agro industrialização de seu setor produtivo, 

associado ao capital imobiliário e a influência dos planos diretores, no decorrer das 

últimas décadas. Este contexto gerou uma malha urbana desigual e dispersa. As 

áreas precárias são caracterizadas pela falta de infraestrutura, serviços públicos e 

localização em ambientes frágeis, como a ocupação de loteamentos dentro da bacia 

hidrográfica do Lajeado São José, importante fonte de captação de água para o 

abastecimento do município (FACCO, FUJITA, e BERTO, 2014). 

De acordo com o IBGE (2018), em 2016, o salário médio mensal no município 

de Chapecó era de 2.7 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em 

relação à população total era de 41.7%. Já com relação aos índices de educação, 

em 2015, os alunos dos anos iniciais da rede pública da cidade tiveram nota média 

de 6.4 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Para os alunos 

dos anos finais, essa nota foi de 5.1. A taxa de mortalidade infantil média na cidade é 

de 11.09 para 1.000 nascidos vivos. As internações devido a diarreias são de 0.2 

para cada 1.000 habitantes. Comparado com todos os municípios do estado, 

Chapecó fica nas posições 122 de 295 e 235 de 295, respectivamente. Quando 

comparado o total de municípios do Brasil, essas posições são de 2866 de 5570 e 

4284 de 5570, respectivamente. 

 

1.2.1.2 Itajaí 

O município de Itajaí possui área territorial de 288,274 km² e população 

estimada de aproximadamente 183 mil habitantes, com uma densidade demográfica 

de 636,11 hab/km² (IBGE, 2018).  

A economia do município está baseada, principalmente, na atividade 

pesqueira, portuária e industrial. O complexo portuário de Itajaí representa o 

principal porto do Estado, sendo o segundo maior do país em movimentação de 
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contêineres, atuando principalmente como porto de exportação. A produção 

econômica da região vive e se desenvolve em função da circulação de mercadorias, 

competitivas em âmbito internacional (ALBERTIN, 2011). 

De acordo com o IBGE (2018), os índices de educação demonstram que os 

alunos dos anos iniciais da rede pública da cidade tiveram nota média de 6.3 no 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), enquanto que os alunos 

dos anos finais, essa nota foi de 5.3. O salário médio mensal, era de 3 salários 

mínimos e a proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 

44.0%. A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 7.50 para 1.000 nascidos 

vivos. As internações devido a diarreias são de 0.3 para cada 1.000 habitantes. 

Comparado com todos os municípios do estado, Itajaí fica nas posições 159 de 295 

e 219 de 295, respectivamente. Quando comparado a cidades do Brasil todo, essas 

posições são de 3644 de 5570 e 3907 de 5570, respectivamente. 

 

1.2.2 Dados 

Para o desenvolvimento desse estudo, foi necessária a aquisição de dados 

referentes ao mosquito A. aegypti, elementos climáticos e socioeconômicos (Tabela 

1). 

 

Tabela 1. Descrição e fonte dos dados utilizados. 

Elaborado pela autora, 2018. 

 

1.2.2.1 Dados epidemiológicos  

Os dados referentes ao A. aegypti foram obtidos de duas formas: a) na página 

eletrônica 3  da DIVE. Foram utilizados dados de focos mensais, para o período 

compreendido entre 2007 e 2017; b) pelo banco de dados da DIVE. Foram utilizados 

                                            
3 http://www.dive.sc.gov.br/index.php/d-a/item/dengue  2018b. Acesso: jun. 2018. 

Dado Descrição Ano Fonte 

A. aegypti  Número de focos e formas do mosquito, 
endereços, com recorte diário/mensal. 

2007 a 2017 DIVE 

Climáticas Precipitação, médias de temperatura mínimas e 
máximas com recorte diário/mensal. 

2007 a 2017 MERRA2 

Socioeconômicos  Escolaridade, saneamento, renda, idade, 
responsável, domicílio, condições de vida. 

2010 IBGE 

http://www.dive.sc.gov.br/index.php/d-a/item/dengue
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dados de registros diários de focos e seus respectivos endereços, entre o período de 

2009 a 2017, e dados dos mosquitos coletados, classificados como: a) ovos; b) 

formas aquáticas (larvas e pupas) e c) formas adultas, entre o período de 2009 a 

2017. Para a DIVE (2019a), todo depósito com água contendo uma ou mais formas 

de ovos, formas aquáticas e/ou formas adultas do mosquito A. aegypti, caracteriza 

um foco.  

O período escolhido para o estudo foi de 2007 a 2017. Em função da 

disponibilidade dos dados de focos de A. aegypti, foram utilizados dez anos de 

dados climatológicos. Porém, a DIVE disponibiliza dados de registros diários, com o 

endereço do foco, a partir do ano de 2009, por isso, os estudos com os dados de 

endereço dos focos, foram realizados para o período de 2009 a 2017. 

Os registros dos dados da DIVE são realizados pelos agentes de campo da 

vigilância epidemiológica de cada município. Os agentes de campo visitam 

semanalmente: armadilhas, pontos estratégicos e domicílios, centrando esforços nas 

ações de vigilância e controle do A. aegypti. 

 

1.2.2.2 Dados climatológicos  

Os dados de temperatura e precipitação foram obtidos pelo produto de 

reanálise MERRA2, no formato NetCDF4. Esses dados integram um conjunto de 

reanálises que possui uma alta resolução espacial (0.5° de latitude por 0.625° 

longitude), com 42 níveis verticais de pressão, desde a superfície da Terra até a 

estratosfera. Os dados são calculados na mesma resolução espacial que o modelo 

atmosférico, usando um algoritmo variacional tridimensional, com ciclos de 

atualização de 6 horas. Ressalta-se que esta atualização é realizada por meio do 

sistema global de assimilação de dados da NASA, com ênfase na estimativa do ciclo 

hidrológico e uma vasta variedade de informações meteorológicas. Este produto 

garante uma melhor qualidade dos dados de precipitação (PENNA, 2018). 

O conjunto de dados MERRA2 é a reanálise atmosférica mais atual da era 

moderna de satélites produzida pelo GMAO, da NASA. Esses dados proporcionam 

um reprocessamento consistente de observações meteorológicas, compreendendo 

um amplo segmento de registros de dados históricos, possibilitando a produção de 

conjuntos de dados em grade para uma vasta série de variáveis, abrangendo 

aquelas não observadas diretamente, fornecendo, quase em tempo real, uma 

análise climática completa. Para as pesquisas atmosféricas e monitoramento das 
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variações climáticas, os dados de reanálise tornaram-se essenciais.  

Atualmente em desenvolvimento no GMAO, MERRA2 pretende ser um marco 

de desenvolvimento para uma futura análise Integrada do Sistema Terrestre (IESA), 

incorporando avanços da reanálise em relação à anterior (MERRA) como 

assimilação de observações de aerossóis, melhorias na representação da 

estratosfera, incluindo o ozônio, representações aprimoradas de processos 

criosféricos, redução de algumas tendências falsas e saltos relacionados a 

mudanças no sistema de observação e reduções de vieses e desequilíbrios em 

aspectos do ciclo da água (GELARO, et al., 2017). 

Por meio do software de visualização GrADS (Grid Analisys and Display 

System) foram selecionados dados mensais de temperatura média mínima (TMIN), 

temperatura média máxima (TMAX) e precipitação (PREC), no período de 2007 a 

2017, disponibilizados em pontos de grade com resolução de 1x1 graus de lat/lon, 

interpolados para os municípios de Itajaí (26.90S; 48.66W) e Chapecó (27.07S;). Os 

dados de temperatura foram convertidos da unidade Kelvin para graus Celsius. 

Por meio do software de visualização GrADS (Grid Analisys and Display 

System) foram selecionados dados mensais de temperatura média mínima (TMIN), 

temperatura média máxima (TMAX) e precipitação (PREC), no período de 2007 a 

2017, disponibilizados em pontos de grade com resolução de 1x1 graus de lat/lon, 

interpolados para os municípios de Itajaí (26.90S; 48.66W) e Chapecó (27.07S; 

52.62W). Os dados de temperatura foram convertidos da unidade Kelvin para graus 

Celsius. 

 

1.2.2.3 Dados socioeconômicos  

Os dados socioeconômicos (alfabetização, saneamento, renda, idade, 

responsável, domicílio, condições de vida), foram obtidos da página eletrônica do 

IBGE 4, através da base de Informações do censo demográfico 2010,  resultados do 

universo. Foram utilizadas 26 planilhas com os seguintes nomes: básico, domicilio 

01 e 02, domicílio renda, entorno 01, 02, 03, 04 e 05, pessoa 01, 02, 03, 04, 05, 06, 

07, 08, 09, 10, 11, 12 e 13, pessoa renda, responsável 01 e 02, e responsável renda, 

com diversas variáveis que abrangem informações socioeconômicas dos municípios 

em estudo. 

                                            
4 https://www.ibge.gov.br/estatisticas/downloads-estatisticas.html 2010. Acesso: ago.2019 

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/downloads-estatisticas.html
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Também foi utilizada a documentação do arquivo da base de informações do 

censo demográfico 2010:  resultados do universo, para compreensão das variáveis 

contidas nas planilhas. Os dados deste arquivo, contém características dos 

domicílios particulares e das pessoas que foram entrevistadas para a totalidade da 

população e são denominados resultados do universo. Eles estão organizados por 

setores censitários, 

a menor unidade territorial, formada por área contínua, integralmente 
contida em área urbana ou rural, com dimensão adequada à operação de 
pesquisas e cujo conjunto esgota a totalidade do território nacional, o que 
permite assegurar a plena cobertura do país (IBGE, 2011). 
 

Estes dados foram obtidos unindo as informações coletadas por meio da 

investigação das características dos domicílios e das pessoas.  

 

1.2.3 Métodos 

Para o tratamento, análise e interpretação dos dados, foram organizadas 

quatro etapas (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Etapas para tratamento, análise e interpretação dos dados. 

 

 
Elaborado pela autora, 2018. 

 

1.2.3.1 A avaliação dos elementos climáticos e o A. aegypti 

Foi realizada através de modelagem estatística de: 

 Número de focos de A. aegypti em séries históricas anual e mensal, 

sobrepostos em gráficos. 

 O QUÊ? COMO? COM O QUÊ? 

1 Avaliação dos 
elementos climáticos e 
o A. aegypti. 

Modelagem estatística do número de  
mosquitos com a distribuição das variáveis 
precipitação, temperaturas máxima e mínima. 

Microsoft Office 
Excel,  Minitab  

2 Mapa da distribuição 
espacial da infestação.  

Geocodificação dos focos e aglutinação por 
setores censitários. 

QGIS 

3 Avaliação dos 
elementos 
socioeconômicos  e o 
A. aegypti. 

Tratamento cartográfico e estatístico da 
localização dos focos com os dados 
socioeconômicos, dentro dos setores 
censitários. 

QGIS,  Microsoft 
Office Excel,  Minitab 
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 Série temporal da distribuição dos dados mensais de TMIN, TMAX e 

PREC, sobrepostos em gráficos. 

 Número de focos de A. aegypti, TMIN, TMAX, PREC, mensais, 

sobrepostos em um único gráfico para comparação da flutuação populacional e 

avaliação da relação com os elementos climáticos. Para melhor comparação das 

quatro variáveis analisadas em um único gráfico, a escala dos valores de número de 

focos e precipitação foram reduzidas a 10% e 33,3%, respectivamente. 

 Número de focos de A. aegypti, TMIN, TMAX, PREC, agrupados por 

meses, organizados em tabela, para comparação da evolução populacional por 

sazonalidade. Foi calculado o desvio padrão (DP) (BECKER, 2015) das variáveis. 

Também foi utilizado o coeficiente de Spearman (BECKER, 2015) para avaliar 

a correlação entre a TMAX, TMIN, PREC e números de focos notificados. O 

coeficiente de correlação, nessa análise, pode variar em termos de valor de -1 a +1. 

Quanto maior for o valor absoluto do coeficiente, mais forte é a relação. Os dados 

utilizados para essa correlação tiveram recortes mensais. Desses dados, foram 

utilizados recortes com contagem do número de dias de cada mês, considerados (ou 

não) faixas ideais para o desenvolvimento do mosquito, conforme descrição da 

tabela 3. 

 

Tabela 3. Critério de seleção do número de dias, de cada mês, utilizados para a 

correlação de Spearman. 

Elemento climático Critério de seleção para o 
número de dias 

Símbolo 

Temperatura Média Mínima 

Acima ou igual a 15 °C TMIN   ≥ 15 °C 

Acima ou igual a 18 °C TMAX  ≥ 18 °C 

Acima ou igual a 21 °C TMAX  ≥ 21 °C 

Acima ou igual a 23 °C TMAX  ≥ 23 °C 

Entre 18 °C e 23 °C TMAX  18 °C a 23 °C  

Temperatura Média Máxima 

Acima ou igual a 25 °C TMAX  ≥ 25 °C 

Acima ou igual a 28 °C TMAX  ≥ 28 °C 

Abaixo de 31 °C TMAX  < 31 °C 

Entre 25 °C e 28 °C TMAX  25 °C a 28 °C  

Precipitação 

Acima ou igual a 0,1 mm  PREC  ≥  0,1 mm  

Entre 0,1 mm e 1 mm PREC  0,1 a 1 mm 

Entre 0,1 mm e 5 mm PREC  0,1 a 5 mm 

Entre 5 mm e 10 mm PREC  5 a 10 mm 

Elaborado pela autora, 2019. 

 

1.2.3.2 A distribuição espacial dos focos de mosquitos A. aegypti nos municípios 
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Foi realizada através de:  

 Compilação dos dados da DIVE na qual foram organizadas as 

informações de focos, data da coleta, endereço, número de formas de A. aegypti 

(formas aquáticas, ovos e/ou adultos) encontradas, no período escolhido para o 

estudo, em planilhas do software Excel, salvas no formato *.csv Unicode UTF-8 

(Figura 3). Também foram agrupados os registros com endereços iguais e somado o 

número de focos em tabela dinâmica. Os dados foram assim organizados para o 

reconhecimento das informações, pelo plugin, no processo de geocodificação dos 

focos. Criamos uma coluna com o nome “focos” e atribuímos o valor “1” para cada 

endereço, estes foram somados aos endereços iguais, totalizando o número de 

focos para aquele mesmo endereço. Foi acrescentado a informação sobre o bairro, 

na mesma célula do endereço, pois alguns dos logradouros com o mesmo nome, 

localizavam-se em bairros diferentes. 

 

Figura 3. Planilha (fragmento) com os dados dos focos de A. aegypti compilados, 

para a geocodificação dos pontos. Os endereços foram preservados. 

 

Elaborado pela autora, 2019. 

 

 Elaboração do mapa do município com a distribuição geográfica dos 

pontos com focos, geocodificando seus endereços, produzindo pontos de 

localização, distribuindo os pontos de controle no espaço a ser estudado. Foi 

utilizado o plugin QuickMapServices para adicionar uma camada de mapa online do 

OpenStreetMap - OSM Standard e Geocodificação dos pontos pelo 

MMQGIS/Geocode/Geocode CSV with Web Service, no software QGis (Figura 4A). 
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Após selecionar a planilha de dados *.csv, foram marcadas as colunas 

correspondentes para Address e City, com endereço e município, respectivamente. 

Também foi escolhido para a Web Service o OppenStreetMap/Nominatim, e definido 

o caminho para os arquivos Output File Name e Not Found Output List. 

 

Figura 4. A) Seleção da planilha de dados para geocodificação dos pontos de focos, 

no MMQGIS/Geocode/CSV. B) Geocodificação reversa dos pontos de focos.  

 

Elaborado pela autora, 2019. 

 

 Alguns pontos do banco de dados elaborado não foram codificados pelo 

plugin, por não estarem com o endereço escrito corretamente, por faltar dados no 

endereço ou por incompatibilidade da informação (rua, avenida, travessa, beco...) 

entre os mapas utilizados. Estes, foram desenhados manualmente, realizando a 

localização espacial de cada ponto e atribuindo o seu respectivo endereço, através 

de geocodificação reversa (Figura 4B). Através da ferramenta alternar edição foram 

adicionados os pontos e atribuído a eles, os endereços e informações dos focos. 

Para este estudo, foram digitados os endereços não geocodificados, na base 

do sistema viário do Google Maps, após localizado, o ponto foi identificado e 

marcado manualmente no Qgis. Também foi realizada a padronização dos 

endereços, substituindo abreviações pela descrição por extenso (“Prof.” por 

“Professor”, por exemplo), sem acentuação e sem sinais gráficos. A maior dificuldade 

na geocodificação dos endereços, foi em grande parte, pelos endereços escritos 

errados, nomes de logradouros incompletos, falta de número das residências. 

Também encontramos, em alguns casos, divergências nos nomes da rua. No Google 

Maps o logradouro aparecia com um nome e no OpenStreetMap a mesma 
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localização apresentava outro nome.  

 Sobreposição do mapa aos setores censitários e integração das planilhas, 

gerando a infestação por setores censitários. Foi utilizada a ferramenta contar 

pontos no polígono e os arquivos com os vetores: pontos de focos geocodificados e 

divisão dos municípios em setores censitários5.   Os números de pontos dos focos 

foram contados em cada feição da camada de polígonos, adicionado esses valores à 

tabela de atributos da camada do polígono resultante. A coluna NUMPOINTS foi 

criada com a soma dos focos dentro do setor censitário. Os nomes e/ou endereços 

dos focos, foram mantidos em sigilo, uma vez que foram aglutinados os endereços 

por setores censitários do IBGE, impossibilitando a identificação do usuário.  

 

1.2.3.3 A avaliação dos elementos socioeconômicos 

Nesse processo, foi utilizado a modelagem estatística dos dados extraídos do 

mapa de infestação, de cada município, integrados aos setores censitários. Estes 

foram unidos às 26 planilhas da base de Informações do censo demográfico 2010, 

resultados do universo. Para isso, realizamos: 

 União das planilhas do censo ao shapefile6 dos setores censitários com 

os focos, no Software QGIS. Foram adicionadas as planilhas do censo ao shapefile 

do mapa da infestação do município integrado ao setor censitário, pelo gerenciador 

de fonte de dados – vetor.  No menu propriedades da camada, do shapefile do mapa 

de infestação, em uniões - adicionar união de vetor. Para unir as planilhas ao 

shapefile do mapa, foram integradas duas colunas: CD_GEOCODI (do shapefile do 

mapa da infestação) e Cod_setor (da planilha do censo). Estas colunas puderam ser 

integradas porque possuem o mesmo conteúdo, código do setor censitário, servindo 

de georeferrência para a integração dos outros dados. 

 Incorporação dos dados das planilhas do censo aos dados da tabela de 

atributos do shapefile do mapa da infestação, criando uma única planilha integrada, 

com os dados de focos e os dados socioeconômicos, separados por setor censitário 

(Figura 5). 

 

 

                                            
5 https://www.ibge.gov.br/estatisticas/downloads-estatisticas.html 2010. Acesso: ago.2019. 
6 Formato de arquivo contendo dados geoespaciais em forma de vetor, usado por Sistemas de 

Informações Geográficas. 

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/downloads-estatisticas.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Geom%C3%A1tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desenho_vetorial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informa%C3%A7%C3%A3o_geogr%C3%A1fica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informa%C3%A7%C3%A3o_geogr%C3%A1fica
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Figura 5. Planilha com focos e base de informações do censo integradas, referente a 

cada setor censitário. 

 

Fonte: DIVE, 2018/ IBGE, 2019. Elaborado pela autora, 2018. 
 

 

 Exportação das planilhas com os dados integrados pelo menu exportar -  

salvar feições como – planilha de cálculo MS Office Open XML [XLSX]. Cada 

planilha exportada, foi organizada em ordem decrescente, conforme número de 

focos, por setor censitário. Foram selecionados os dados dos setores censitários que 

continham o número de 5 ou mais focos de A. aegypti.  

 Correlação de Spearman (BECKER, 2015), no Software Minitab18, das 

planilhas exportadas, gerando o resultado da correlação entre os focos de A. aegypti 

(dados da DIVE) e as variáveis do censo, com os dados socioeconômicos (dados do 

IBGE). 

 

1.2.4 Comitê de Ética em Pesquisa 

Este estudo atendeu as determinações da Resolução 466/2012 da Comissão 

Nacional de Ética e Pesquisa (CONEP) e foi previamente aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP), na Unidade Central de Educação FAEM Faculdade 

(UCEFF), sob o parecer número 3.022.307.  

 

Variáveis com as 
informações do 
censo 2010. 

Número de focos 
de   A. aegypti. 

Identificador do 
setor censitário. 
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1.3 Resultados   

Os resultados deste estudo estão apresentados em três partes: (i) avaliação 

dos elementos climáticos e o Aedes aegypti; (ii) mapa da distribuição espacial da 

infestação e (iii) avaliação dos elementos socioeconômicos e o Aedes aegypti. 

 

1.3.1 Avaliação dos Elementos Climáticos e o A. aegypti 

1.3.1.1 Avaliação dos Elementos Climáticos e o Aedes aegypti, no município de 

Chapecó. 

Em todos os anos estudados (2007-2017), foram registrados focos de A. 

aegypti. A flutuação populacional de focos (Figura 6), apresentou crescimento ao 

longo da série histórica, com pico mais elevado no ano de 2014, com 2.686 focos, 

seguido do ano de 2013, com 1.089 focos, e 2015 com 844 focos. O ano com menor 

número de registros de focos foi 2009, com 90 focos. 

 Houve aumento significativo do número de focos no ano de 2014, e a partir 

de então, verifica-se a diminuição no registro de número de focos do mosquito nos 

outros anos. Segundo Salvi (2018), após orientação da DIVE, o Plano Municipal de 

Controle da Dengue (PMCD) modificou a estratégia no monitoramento do mosquito, 

o município recebeu a instrução para a desativação da rede de ovitrampas7, após 

ser considerado infestado em 2014, passando a utilizar o Levantamento de Índice 

Rápido para o Aedes aegypti - LIRAa e a inspeção de pontos estratégicos para o 

monitoramento, resultando na redução dos focos nos anos de 2015 e 2016. As 

ações da vigilância epidemiológica focaram em estratégias de combate, controle e 

prevenção do mosquito. 

Pela análise da linha de tendência foi verificada uma tendência de aumento 

nos totais anuais de número de focos. Esse aumento aponta que em uma epidemia 

de vírus transmitidos por esse mosquito, o risco de contaminação da população é 

preocupante.  

 

                                            
7 Armadilha utilizada para a captura de ovos de A. aegypti.  
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Figura 6. Flutuação populacional anual de focos de A. aegypti, em Chapecó, período 

de 2007 a 2017. 

 
Fonte: DIVE, 2018. Elaborado pela autora, 2018. 

  

Analisando a frequência mensal do número de focos do mosquito, ao longo 

da série histórica (Figura 7), observa-se o aumento nos meses com temperaturas 

mais elevadas, e redução no número de focos a nos meses mais frios. Esse padrão 

pode ser observado, ao longo dos anos estudados, sugerindo a influência da 

sazonalidade na flutuação populacional do mosquito e no aumento do número de 

focos. Nos meses de outubro a dezembro observa-se o aparecimento de focos, que 

atingem seu máximo nos meses janeiro a abril. Da mesma forma, nos meses de 

maio a junho, ocorre uma diminuição dos números dos focos, quase desaparecendo, 

nos meses de julho a setembro.    
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Figura 7. Flutuação populacional mensal de focos de A. aegypti, em Chapecó, 

período de 2007 a 2017. 

 

Fonte: DIVE, 2018. Elaborado pela autora, 2018. 

Para compreender o comportamento da evolução dos focos e sua relação 

com a sazonalidade, observamos os dados disponibilizados pela reanálise MERRA2, 

referentes aos registros das temperaturas médias máximas e médias mínimas, e 

precipitação (Figura 8).  

 

Figura 8. Evolução mensal da temperatura média mínima (TMIN), temperatura média 

máxima (TMAX) e precipitação (PREC), de Chapecó, 2007 a 2017. 

 
Fonte: MERRA2, 2018. Elaborado pela autora, 2018. 
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Os dados referentes aos registros das temperaturas médias máximas e 

mínimas deixa bem caracterizada a sazonalidade no município em estudo.  

Os meses de outubro a dezembro (TMIN 15,0 °C entre 18,0 °C e TMAX 26,0 

°C entre 28,2 °C) e janeiro a abril (TMIN entre 14,9 °C e 19,3 °C e TMAX entre 25,6 

°C e 29,1 °C) foram caracterizados pelo aumento da temperatura. Os meses de 

maio a junho (TMIN entre 9,2 °C e 11,5 °C e TMAX entre 19,6 °C e 21,8 °C) e julho a 

setembro (TMIN entre 8,8 °C e 12,3 °C e TMAX entre 19,8 °C e 24,3 °C) foram 

caracterizados pela diminuição das temperaturas, seguindo esse padrão. 

Entre os anos estudados, percebe-se que as médias anuais para TMIN (13 °C 

a 15 °C) e TMAX (24 °C a 26 °C) não apresentam grande variações. O ano de 2012 

apresentou a média de TMAX de 26 °C, sendo este o ano com a média de 

temperatura mais elevada. O ano de 2016 foi o ano com a menor média para a 

TMAX, 24 °C. Para a média da TMIN, 2015 registrou a média de 15 °C, sendo o 

mais elevado e 2013 o ano com o a menor média de TMIN, 13 °C. 

Sobre os dados relacionados à precipitação, o ano que acumulou a maior 

precipitação foi o ano de 2014 (939,9 mm), seguido do ano de 2015 (852,1 mm), 

2013 (766,3 mm) e 2010 (750,1 mm). O ano com o menor acumulado para a 

precipitação foi o ano de 2008 (479,7 mm).  

Na avaliação mensal, outubro acumula a maior precipitação entre os anos 

estudados, seguido do mês de maio. Os meses com o menor acumulado de 

precipitação são março e janeiro. Houve registro de precipitação durante toda a série 

estudada, caracterizando a presença de água, sendo o menor registro mensal em 

julho de 2017 (1,7 mm). 

Com relação as variações climáticas com o número de focos de A. aegypti 

(Figura 9), demonstra uma tendência de resposta a sazonalidade na qual nos meses 

com temperaturas mais elevadas observa-se o crescimento de número de focos, e 

diminuindo nos meses mais frios. As maiores ocorrências de focos foram registadas 

nos meses de outubro a dezembro, atingindo seu máximo nos meses de janeiro a 

abril. Os meses com temperaturas mais baixas, maio a junho, observa-se a 

diminuição desse número, quase desaparecendo nos meses de julho a setembro.
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Figura 9. Número de focos de A. aegypti sobrepostos aos dados TMIN, TMAX e PREC, Chapecó - 2007 a 2017. Dados mensais8.  

 
Fonte: MERRA2, 2018; DIVE, 2018. Elaborado pela autora, 2018. 

                                            
8 As escalas dos valores de número de focos e precipitação foram reduzidas a 10% e 33,3%, respectivamente. 
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Os meses com maiores registros de número de focos foram de janeiro a abril, 

demonstrando que a faixa de temperatura favorável para o desenvolvimento do 

mosquito está entre TMIN de 14 °C a 19 °C e TMAX de 25 °C a 29 °C (Apêndice A). 

No ano de 2012, as temperaturas foram significativamente mais altas que nos 

demais anos, sugerindo um impacto no aumento do número de focos registrados 

nos primeiros meses do ano de 2013. Apesar do ano de 2014 ser o ano com maior 

número de focos e maior acumulado para a precipitação, não encontramos um 

padrão de relação dessa variável nos demais anos estudados.  

O mês de outubro, com o maior acumulado na precipitação, coincide com o 

mês em que as temperaturas e o número de focos começam a ficar elevados, 

marcando assim, o início do período de maior proliferação do mosquito. O teste de 

correlação (tabelas 4 e 5), expressa uma relação com TMIN e TMAX com a 

flutuação dos focos registrados pela DIVE, principalmente quando retroagidos por 

um período de 30 dias, sugerindo que a temperatura do mês que antecede o registro 

do foco, influencia na proliferação do mosquito, que tem um período médio de vida 

de 30 a 35 dias. 

 

Tabela 4. Correlação de Spearman das médias de TMIN e TMAX, acumulado de 

PREC e soma dos focos de A. aegypti, por mês, período de 2007 a 2017, para o 

município de Chapecó. Os mesmos dados também foram correlacionados com o 

número de focos retroagindo 30 dias. 

 TMIN TMAX PREC 

Focos 
 

0,52 0,47 0,03 

Focos 
Retroagindo 30 dias 

0,74 0,71 0,02 

 
Fonte: MERRA2, 2018; DIVE, 2018. Elaborado pela autora, 2018. 

 

Na tabela 5, podemos observar maior correlação entre PREC de 0,1 mm a 1 

mm e 0,1 mm a 5 mm, principalmente quando retroagidos por 30 dias. Isso sugere 

que menores acumulados (até 5mm) com intermitência da precipitação é mais 

favorável ao desenvolvimento dos focos, do que maior volume de precipitação, 

permitindo que os recipientes não extravasem como em dias de chuva contínua. 
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Também sugere que a precipitação do mês que antecede o registro do foco, 

influencia no desenvolvimento do mosquito.  

 

Tabela 5. Correlação de Spearman do número de dias, por mês, com TMIN acima ou 

igual a 15 °C, TMAX acima ou igual a 25 °C, TMAX abaixo de 31 °C, PREC entre 0,1 

mm e 1mm, entre 0,1 mm e 5 mm, entre 5 mm e 10mm, com a soma mensal do 

número de focos de A. aegypti, município de Chapecó, 2007 a 2017. Os mesmos 

dados também foram correlacionados com o número de focos retroagindo 30 dias.  

 
TMIN 

≥ 15 °C 
TMAX 
≥ 25 °C 

TMAX 
< 31 °C 

PREC  
0,1 a 1 mm 

PREC    
0,1 a 5 mm 

PREC  
5 a 10 mm 

Focos 
 

0,48 0,41 -0,33 0,34 0,29 0,09 

Focos 
Retroagindo 30 dias  

0,72 0,68 -0,43 0,53 0,51 -0,01 

 
Fonte: MERRA2, 2018; DIVE, 2018. Elaborado pela autora, 2018. 

 

As temperaturas, especialmente as mínimas, tiveram maior correlação com a 

variável foco. A alta correlação entre TMIN igual ou acima de 15 °C e TMAX igual ou 

acima de 25 °C, sugerem que essas são faixas de temperaturas favoráveis para o 

desenvolvimento do A. aegypti e que a temperatura é um fator crítico para o 

desenvolvimento do mosquito, podendo ser considerado um dos parâmetros para 

definir a possibilidade de infestação de um município. 

Os resultados mostraram a distribuição de A. aegypti associados com os 

elementos climáticos especialmente relacionados com o comportamento sazonal, 

porém, os aspectos sociais e econômicos, também devem ser investigados em 

futuros estudos. 
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1.3.1.2 Avaliação dos Elementos Climáticos e o Aedes aegypti, no município de 

Itajaí. 

A flutuação populacional de focos de A. aegypti, apresentou crescimento ao 

longo da série histórica, conforme pode ser observado na tendência de aumento nos 

totais anuais de número de focos (Figura 10). 

Figura 10. Flutuação populacional anual de focos de A. aegypti, em Itajaí, período de 

2007 a 2017. 

    

Fonte: DIVE, 2018. Elaborado pela autora, 2018. 

 

Os anos de 2007 a 2013 não apresentaram registros elevados para o número 

de focos de A. aegypti. No ano de 2012, a DIVE não registrou número de focos em 

Itajaí. Nos demais anos estudados, foram registrados focos. A partir do ano de 2014, 

houve significativo aumento nesses números, comparado aos anos anteriores, com 

picos mais elevados nos anos de 2015 (897 focos) e 2017 (833 focos).  

Até o ano de 2013, a situação entomológica do Estado de Santa Catarina 

como um todo era muito diferente do cenário atual, apenas 62 municípios 

registravam a presença de mosquitos A. aegypti e nenhum deles era considerado 

município infestado. As ações realizadas eram de vigilância, efetivas em conter o 

reduzido número de focos encontrados. O município contava com um número de 12 

agentes de endemias. Entretanto, nos anos seguintes a situação mudou 

rapidamente, com aumento no número de focos e municípios infestados.  

A partir do ano de 2014, o município de Itajaí passou a ser considerado 

infestado, assim como outros municípios da região (Balneário Camboriú e Itapema).  

A infestação é caracterizada pela manutenção e disseminação do A. aegypti, essa 
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alteração no perfil epidemiológico da região resulta em aumento significativo no 

número de focos nos anos seguintes nos municípios da região, inclusive Itajaí. As 

ações passaram a ser de combate e controle e o município chegou a ter um número 

de 130 agentes de endemia, no ano de 2015.  

Em 2015, com 3244 casos autóctones de dengue registrados, Itajaí teve a 

primeira epidemia da doença, conforme aponta a Nota Técnica n° 

08/2015/DIVE/SUV/SES9. 

Ao distribuir os mesmos dados, relacionados aos focos de A. aegypti, em 

séries mensais (Figura 11), foi observado que nos meses de junho a outubro os 

registros de números de focos são mínimos. Nos meses de novembro a dezembro 

esse número começa a aumentar, atingindo seu máximo nos meses de fevereiro a 

maio. 

Esse padrão pode ser observado em todos os anos estudados, sugerindo 

relação entre o aumento e diminuição do número de focos nos ciclos sazonais, para 

o município de Itajaí, assim como em outros estudos já realizados para o Estado de 

Santa Catarina (MATIOLA et al, 2019).  

 

Figura 11. Flutuação populacional mensal de focos de A. aegypti, em Itajaí, período 

de 2007 a 2017. 

 

Fonte: DIVE, 2018. Elaborado pela autora, 2018. 

 

Conforme a figura 12, na qual esses mesmos dados foram agrupados por 

                                            
9 http://dive.sc.gov.br/index.php/notas-tecnicas 2015. Acesso: out. 2019. 

http://dive.sc.gov.br/index.php/notas-tecnicas
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meses, no período de 2007 e 2017, confirma-se o registro de maiores números de 

focos nos meses de fevereiro a maio. Julho a outubro apresentam os menores 

registros. Novembro a janeiro são os meses de transição, aonde percebe-se o início 

do aumento de A. aegypti. 

 

Figura 12. Flutuação populacional de focos de A. aegypti em Itajaí, separados por 

meses, entre anos de 2007 a 2017. 

 

Fonte: DIVE, 2018. Elaborado pela autora, 2018. 

 

O mês com maiores registros de focos, foi abril com um total de 537 focos. O 

mês de maio registrou 394 focos, março 323 e fevereiro 244. O mês com menores 

números de focos, registrados pela DIVE, foi agosto com 58 focos, seguido pelo mês 

de julho com 73, outubro com 98 e setembro, com 103. 

Para compreender o comportamento da evolução dos focos e sua relação 

com a sazonalidade, observamos os dados disponibilizados por MERRA2, 

referentes aos registros das temperaturas médias máximas e médias mínimas, e 

precipitação, para o município de Itajaí (Figura 13). 
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Figura 13. Evolução mensal da temperatura média mínima (TMIN), temperatura 

média máxima (TMAX) e precipitação (PREC), para Itajaí, 2007 a 2017. 

 

Fonte: MERRA2, 2018. Elaborado pela autora, 2018. 

 

Conforme gráfico na figura 13, percebemos que a oscilação da temperatura 

mantém o mesmo padrão ao longo dos anos estudados, marcando bem as estações 

do ano com temperaturas elevadas, amenas e mais baixas, em cada ano.  

O mês que registra as maiores temperaturas em Itajaí, para os anos de 2007 

a 2017, é fevereiro (22,6 °C TMIN e 29,1 °C TMAX), seguido do mês de janeiro (22,3 

°C TMIN, e 28,9 °C TMAX), março (22,3 °C TMIN, e 28,7 °C TMAX), abril (21,6 °C 

TMIN, e 28,1 °C TMAX) e maio (20,6 °C TMIN, e 27,2 °C TMAX). O mês que 

registrou as menores temperaturas foi outubro (17,8 °C TMIN e 24,7 TMAX), seguido 

do mês de setembro (17,8 °C TMIN, e 24,8 °C TMAX), novembro (17,9 °C TMIN, e 

24,8 °C TMAX), agosto (18 °C TMIN, e 25 °C TMAX), dezembro (18,1 °C TMIN, e 

25,1 °C TMAX), julho (18,6 °C TMIN, e 25,5 °C TMAX) e junho (19,5 °C TMIN, e 26,2 

°C TMAX). 

Com análise as médias anuais, a TMIN oscila entre 17,32 °C e 18,66 °C e a 

TMAX entre 24,15 °C e 25,74 °C, para o período estudado. Os anos com a TMIN 

mais elevada foram 2014 e 2015, ambos com 18,66 °C, seguido de 2017, com 18,53 

°C. O ano com a TMAX mais elevada foi 2012 com 25,74 °C, seguido do ano de 

2014 com 25,56 °C, e 2017 com 25,53 °C. 

Sobre os dados relacionados à precipitação, em toda a série estudada houve 

registro de precipitação mensal, caracterizando a presença de água. O mês de maior 
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acumulado, entre os anos de 20017 a 2017, foi fevereiro (1913,2 mm), seguido do 

mês de janeiro (711,7 mm) e dezembro (707,4 mm). Os meses com menor 

acumulado de precipitação são respectivamente: agosto (438, 6 mm), junho (479,3 

mm) e abril (481,7 mm).   

Os meses de março e maio tiveram acumulados na faixa de 529,6 mm a 

539,9 mm, respectivamente. Os meses de setembro, julho, outubro e dezembro 

acumularam precipitação na faixa de 621,3 mm, 633,7 mm, 638,2 mm e 673,4 mm, 

respectivamente. 

Na avaliação anual, 2015 foi o ano com maior PREC (779, 60 mm) e 2008 

registrou o menor acumulado (524,9 mm). A variação da PREC anual para Itajaí é de 

254,7 mm. 
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Figura 14. Número de focos de A. aegypti sobrepostos aos dados de TMIN, TMAX e PREC, Itajaí - 2014 a 2017. Dados mensais10.  

 

Fonte: MERRA2, 2018; DIVE, 2018. Elaborado pela autora, 2018. 

                                            
10 As escalas dos valores de número de focos e precipitação foram reduzidas a 10% e 33,3%, respectivamente. 
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Conforme figura 15, na qual são sobrepostos os dados dos elementos 

climáticos com os focos, observamos que a sazonalidade está associada ao 

aumento de número de focos. Os meses com temperaturas mais elevadas 

acompanham o crescimento de número de focos, diminuindo nos meses mais frios.  

As temperaturas mais elevadas acontecem em fevereiro. Já o número de 

notificações de focos, eleva-se nos meses de abril. Os maiores picos de focos 

sucedem os meses de picos de temperaturas mínimas e máximas, sugerindo que o 

mosquito necessita de uma temperatura ideal para seu desenvolvimento, TMIN e 

TMAX muito elevadas não são favoráveis para seu desenvolvimento. Nos meses 

com temperaturas mais baixas, junho a outubro, observa-se a diminuição desse 

número (Apêndice B).  

Após o pico de TMIN e TMAX, quando há PREC, há eclosão dos ovos. Isso 

indica que os meses que antecedem o registro do foco, influenciam no 

desenvolvimento do mosquito. 

Os anos de 2015 e 2017, registrou-se aumento nos focos de mosquito e 

tiveram a PREC bem distribuída, mantendo acumulados regulares, sem grandes 

picos, durante o período de explosão dos focos, e durante o período que antecede 

essa explosão. Isso também pode ser verificado na correlação estatística (tabelas 6 

e 7), para os anos de 2014 a 2017, visto que os números de focos passaram a ter 

significativo aumento a partir do ano de 2014. 

Os valores para TMIN e TMAX mostraram ter relação baixa com a flutuação 

dos focos monitorados pela DIVE, mas quando retroagidos por um período de 30 

dias, as correlações foram maiores, sugerindo que a precipitação e a temperatura do 

mês que antecede o registro do foco, influencia na proliferação do mosquito, que 

tem um período médio de vida de 30 a 35 dias. 
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Tabela 6. Correlação de Spearman das médias de TMIN e TMAX, acumulado de 

PREC e soma dos focos de A. aegypti, por mês, período de 2014 a 2017, para o 

município de Itajaí. Os mesmos dados também foram correlacionados com o número 

de focos retroagindo 30 dias. 

 

 

 TMIN TMAX PREC 

Focos 
 

0,249 0,196 0,071 

Focos 
Retroagindo 30 dias 

0,508 0,471 0,022 

 
Fonte: MERRA2, 2018; DIVE, 2018. Elaborado pela autora, 2018. 

 

Conforme tabela 7, para a TMIN, a faixa de temperatura em que se identificou 

maiores correlações com os focos foi entre 18 °C e 23 °C. Já para a TMAX, a faixa 

de temperatura de maior correlação ficou entre 25 °C e 28 °C. 

Para a precipitação, as maiores correlações foram entre 0,1 mm a 5 mm, 

demonstrando que a presença da água parece ser mais importante que o volume da 

mesma.  
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Tabela 7. Correlação de Spearman do número de dias, por mês, com TMIN acima ou 

igual a 15 °C, TMAX acima ou igual a 25 °C, TMAX abaixo de 31 °C, PREC entre 0,1 

mm e 1mm, entre 0,1 mm e 5 mm, entre 5 mm e 10mm, com a soma mensal do 

número de focos de A. aegypti, município de Itajaí, 2014 a 2017. Os mesmos dados 

também foram correlacionados com o número de focos retroagindo 30 dias. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Fonte: MERRA2, 2018; DIVE, 2018. Elaborado pela autora, 2018. 

 

 Conforme as análises acima, a faixa de temperatura em que se identificou 

maiores correlações com os focos, foi entre 18 °C e 28 °C. O mesmo também pode 

ser confirmado no apêndice B, nos anos em estudo, os meses de abril apresentaram 

maiores registros de números de focos.  

 

Tabela 8. Relação das médias de TMIN e TMAX, acumulado da PREC, soma dos 

focos de A. aegypti por meses e desvio padrão (DP).  Período de 2007 a 2017. 

 

 
PREC  

≥ 0,1 mm 
PREC  

0,1 a 1 mm 
PREC     

0,1 a 5 mm 
PREC  

5 a 10 mm 

Focos 
 

0,200 0,181 0,178 0,056 

Focos 
Retroagindo 30 dias  

0,470 0,341 0,448 -0,031 

 

Fonte: MERRA2, 2018; DIVE, 2018. Elaborado pela autora, 2018. 

 

Na tabela 8, podemos observar maior correlação entre PREC maior ou igual a 

0,1 mm, de a,1 mm a 1 mm e 0,1 mm a 5 mm, principalmente quando retroagidos 

 
TMIN 

≥ 18 °C 
TMIN 

≥ 21 °C 
TMIN 

≥ 23 °C 
TMIN 

Entre 18 °C  e 23 °C 

Focos 
 

0,288 0,186 0,111 0,341 

Focos 
Retroagindo 30 dias  

0,524 0,398 0,342 0,521 

 
TMAX 
≥ 25 °C 

TMAX 
≥ 28 °C 

TMAX 
< 31 °C 

TMAX 
Entre 25 °C  e 28 °C 

Focos 
 

0,187 0,087 -0,049 0,324 

Focos 
Retroagindo 30 dias  

0,472 0,397 -0,185 0,432 
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por 30 dias. Isso sugere que menores acumulados com intermitência da precipitação 

é mais favorável ao desenvolvimento dos focos, do que maior volume de 

precipitação, permitindo que os recipientes não extravasem como em dias de chuva 

contínua. Também sugere que a precipitação do mês que antecede o registro do 

foco, influencia no desenvolvimento do mosquito.  

Os resultados mostraram a distribuição de A. aegypti nos ciclos sazonais e a 

relação com as variações climáticas, porém, os aspectos sociais e econômicos, 

também devem ser estudados.  
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1.3.2 Mapa da Distribuição Espacial da Infestação nos municípios 

Conforme análise estatística do número de focos de A. aegypti em séries 

históricas, agrupados por ano (Figura 15), foi selecionado o período a ser realizada a 

distribuição espacial da infestação. 

 

Figura 15. Período a ser estudado, conforme flutuação populacional anual de focos 

de A. aegypti - 2007 a 2017, para os municípios de Chapecó e Itajaí. 

 

Fonte: DIVE, 2018. Elaborado pela autora, 2018. 

 

Para Chapecó foi escolhido o ano de 2013 para o estudo, o segundo ano com 

maiores registros de focos para o município. Optou-se pelo segundo ano de maiores 

registros, pois no ano de 2014, foi modificada a estratégia no monitoramento do A. 

aegypti pelo PMCD. Para 2013, segundo os dados da DIVE, foram 1089 registros de 

focos de A. aegypti. Unindo-se os endereços iguais, totalizamos 603 pontos. Deste 

total, 300 pontos foram geocodificados manualmente, sendo que 11 endereços não 

foram encontrados por estarem sem número, somente com o primeiro nome da rua 

ou nome da rua não encontrado.  No final, 593 endereços foram geocodificados. 

 Para Itajaí, foi o escolhido o ano de 2017, com 833 focos, também sendo o 

segundo ano de maiores registros pela DIVE.  Unindo-se os endereços iguais, 

totalizamos 389 pontos. Deste total, 187 pontos foram geocodificados manualmente, 

sendo que 09 endereços não foram encontrados por estarem sem número, somente 

com o primeiro nome da rua ou nome da rua não encontrado. Como resultado final 

para Itajaí, 380 endereços foram geocodificados. 

Geocodificando os endereços dos pontos com focos de A. aegypti, 



50 

 

 

notificados pela DIVE, nos anos de 2013 e 2017, foi obtida a distribuição espacial 

dos focos para os municípios de Chapecó e de Itajaí, gerando o mapa da infestação 

(Figura 16). 

 

Figura 16. Pontos geocodificados de focos de A. aegypti para o município de 

Chapecó - ano de 2013 e para Itajaí - ano de 2017. 

 
 
Fonte: DIVE, 2018. Elaborado pela autora, 2019. 

 

Cada mapa de infestação gerou uma planilha de dados contendo o endereço 

do foco, a coordenada geográfica e a quantidade de focos de A. aegypti encontrados 

naquele endereço, conforme figura 17. 
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Figura 17. Planilha com os dados do mapa de infestação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DIVE, 2018. Elaborado pela autora, 2019.  

Para os municípios de Chapecó e Itajaí, a distribuição espacial dos focos 

permitiu visualizar que as maiores concentrações de focos, estão localizadas nas 

regiões urbanizadas. Nas figuras 18 e 19, os mapas de infestação elaborados foram 

sobrepostos e integrados aos shapefiles dos setores censitários do IBGE de cada 

município, gerando um mapa da distribuição espacial da infestação por setor 

censitário. 
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Figura 18. Distribuição dos focos nos setores censitários para o município de 

Chapecó - ano 2013, gerando o mapa da distribuição espacial da infestação.  A) e C) 

setores censitários que apresentaram focos de A. aegypti; B) mapa do município e a 

distribuição dos focos; D) setor censitário ampliado com os focos geocodificados.   

 

Fonte: DIVE, 2018. Elaborado pela autora, 2019.  
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Figura 19. Distribuição dos focos nos setores censitários para o município de Itajaí -

ano 2017, gerando o mapa da distribuição espacial da infestação. A) e C) setores 

censitários que apresentaram focos de A. aegypti; B) mapa do município e a 

distribuição dos focos; D) setor censitário ampliado com os focos geocodificados.   

 

Fonte: DIVE, 2018. Elaborado pela autora, 2019.  
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Além do mapa da distribuição espacial da infestação, por setor censitário, 

também foi criada uma planilha integrada com os dados do mapa de infestação e os 

dados do shapefile do setor censitário. Assim, o resultado final foi uma única planilha 

contendo: setor censitário identificado (CD_GEOCODI), endereço, coordenada 

geográfica e número de focos (NUMPOINTS) encontrados dentro de cada setor 

censitário (Figura 20). 

 

Figura 20. Planilha com os dados do mapa de infestação integrada aos dados do 

shapefile dos setores censitários. 

 

Fonte: DIVE, 2018; IBGE,2019. Elaborado pela autora, 2019. 

 

O mapa da distribuição espacial da infestação (Figura 21), permite uma 

melhor visualização das áreas de ocorrência do A. aegypti, além de ser uma 

excelente ferramenta para estudos que levem em consideração a localização 

geográfica dos focos. Essa ferramenta permite também a correlação de dados de 

focos com os dados gerados pelo censo, que são por setores censitários.  
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Figura 21. Mapas da distribuição espacial da infestação mostrando número de focos de A. aegypti distribuídos por setores 

censitários, para os municípios de Chapecó e Itajaí. 

 

Fonte: DIVE, 2018; IBGE, 2019. Org. pela autora, 2019. 
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Através deste estudo, a geocodificação a partir de sistemas de informação 

geográficas se fez eficaz na análise do espaço, possibilitando uma distribuição 

espacial dos dados, identificação das características locais do município para a 

compreensão da dinâmica espacial do A. aegypti. Ressalta-se que ainda existe uma 

grande dificuldade na geocodificação dos endereços pelos registros escritos 

errados, nomes de logradouros incompletos, falta de número das residências, 

divergências nos nomes das ruas. 

O uso da geocodificação permite associar a localização dos focos de A. 

aegypti com os dados socioeconômicos. Esta metodologia permite visualizar a 

distribuição e espacialização dos focos, para a compreensão da dinâmica do 

mosquito, assim, colaborando como mais uma ferramenta para ações de combate, 

controle e prevenção ao mosquito, em cada município.  
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1.3.3 Avaliação dos Elementos Socioeconômicos e o A. aegypti 

A integração das 26 planilhas da base de informações do censo demográfico 

2010 (Figura 22), aos mapas da distribuição espacial da infestação (Figuras 18 e 19) 

gerou uma única planilha (Figura 23) com os dados para as análises das variáveis 

socioeconômicas, para os municípios de Chapecó e Itajaí. 

 

Figura 22. Base de informação do censo demográfico 2010 e arquivo que descreve 

as respectivas variáveis. 

 

Fonte: IBGE, 2019. 

 

Os dados dos focos ficaram organizados dentro de cada setor censitário do 

IBGE, integrando-se com os dados das 26 planilhas do censo 2010. Na figura 22, 

podemos observar que a coluna com o número de focos (NUMPOINTS) passou a 

integrar o arquivo com os demais dados do censo. Com isso, obtivemos o número 

de focos integrando as demais variáveis socioeconômicas e assim, foi possível 

correlacionar os dados dentro dos setores censitários, a partir das planilhas 

exportadas. 
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Figura 23. Planilha com os dados do mapa de infestação (focos) integrada aos 

dados das planilhas da base de informações do censo demográfico 2010 

(socioeconômicos), referente a cada setor censitário. 

 

Fonte: IBGE, 2019; DIVE, 2018. Elaborado pela autora, 2019. 

 

A correlação de Spearman, entre os focos de A. aegypti e as variáveis 

socioeconômicos, demonstraram resultados positivos e negativos, indicando 

também, uma relação inversamente proporcional, conforme mostram as tabelas 9 e 

10 para o município de Chapecó, ano de 2013 e tabelas 11 e 12 para o município de 

Itajaí, ano de 2017.  

 

Tabela 9. Resultado da correlação entre os focos e os elementos socioeconômicos, 

para o município de Chapecó, ano de 2013. Correlações positivas. 

0,515 Filhos somente do responsável com 30 anos de idade.

0,465 Pessoas responsáveis com 30 anos de idade, do sexo feminino.

0,450 Pessoas responsáveis com 31 anos de idade, do sexo feminino.

0,449 Pessoas responsáveis com 16 anos de idade, do sexo feminino.

0,425 Pessoas alfabetizadas responsáveis com 30 a 34 anos de idade, do sexo feminino.

0,408 Pessoas Responsáveis com 16 anos de idade.

0,404 Pai ou padrasto com 80 anos ou mais de idade.

0,400 Domicílios particulares permanentes do tipo apartamento com outra forma de abastecimento de água.

 Correlação Variáveis socioeconômicas

Fo
co

s 
A

. a
eg

yp
ti

 
 

Fonte: IBGE, 2019; DIVE, 2019. Org. pela autora, 2019. 
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Conforme tabela 9, a maior correlação foi entre focos e filhos somente do 

responsável com 30 anos de idade, seguidos das variáveis de pessoas responsáveis 

com 30, 31 e 16 anos de idade, do sexo feminino. Apenas uma das variáveis 

apresentou correlação com pai ou padrasto com 80 anos ou mais de idade. E a 

correlação entre focos e domicílios também apareceu uma única vez, com 

apartamento com outra forma de abastecimento de água.  

Além dos resultados aleatórios encontrados para as correlações positivas de 

Chapecó, as variáveis que apresentaram os números mais altos para as 

correlações, determinam nível fraco ou nenhum nível de relação significativo entre 

focos e os grupos de variáveis estudadas. 

O mesmo também acontece com as correlações negativas para o município 

de Chapecó, tabela 10. 

 

Tabela 9. Resultado da correlação entre os focos e os elementos socioeconômicos, 

para o município de Chapecó, ano de 2013. Correlações negativas. 

 

-0,484 Cônjuges ou companheiros(as) de sexo diferente com 61 anos de idade

-0,477 Filhos(as) somente do responsável com 37 anos de idade

-0,470 Mulheres, cônjuges ou companheiras de sexo diferente com 61 anos de idade

-0,456 Mulheres com 61 anos de idade

-0,455 Pensionistas em domicílios particulares, do sexo masculino

-0,445 Domicílios particulares permanentes com 8 moradores

-0,426 Filhas do responsável e do cônjuge com 28 anos de idade

-0,420 Enteados(as) com 23 anos de idade

-0,412 Domicílios particulares permanentes alugados – Não existe meio-fio/guia

-0,409 Moradores em domicílios particulares permanentes alugados – Não existe meio-fio/guia

 Correlação Variáveis socioeconômicas

Fo
co

s 
A

. a
eg

yp
ti

 

 

Fonte: IBGE, 2019; DIVE, 2019. Org. pela autora, 2019. 

 

Os resultados indicaram correlação inversamente proporcional principalmente 

associada a pessoas idosas, acima de 60 anos de idade. Apesar dos baixos valores 

de correlação, esse fato ressalta a importância do cuidado com o controle da 

manifestação da doença que as pessoas idosas têm nas suas residências. No 

entanto, ressalta-se que estes valores negativos também determinam nível fraco ou 



60 

 

 

nenhum nível de relação significativo entre focos e os grupos de variáveis, além da 

aleatoriedade expressada pelas variáveis em questão.  

Para as análises socioeconômicas do município de Itajaí, as variáveis 

apresentaram correlações mais significativas, em comparação ao município de 

Chapecó. 

 

Tabela 11. Resultado da correlação entre os focos e os elementos socioeconômicos, 

para o município de Itajaí, ano de 2017. Correlações positivas. 

 

0,796 Pessoas alfabetizadas com 78 anos de idade.

0,779 Pessoas responsáveis com 77 anos de idade, do sexo masculino.

0,747 Pessoas com 78 anos de idade.

0,673 Filhos(as) somente do responsável com 32 anos de idade.

0,632 Mulheres alfabetizadas com 78 anos de idade.

0,630 Homens com 77 anos de idade.

0,613 Homens alfabetizados com 77 anos de idade.

0,607 Filhos somente do responsável com 32 anos de idade.

0,605 Filhos do responsável e do cônjuge com 27 anos de idade.

0,591 Filhos(as) somente do responsável com 44 anos de idade.

0,566 Filhos do responsável e do cônjuge com 29 anos de idade.

0,537 Filhos(as) somente do responsável com 26 anos de idade.

0,533 Pessoas alfabetizadas com 77 anos de idade.

0,532 Enteadas com 7 anos de idade.

0,529 Pessoas de 15 a 17 anos de idade, do sexo feminino e cor ou raça – preta.

0,529 Pessoas alfabetizadas de 15 a 17 anos de idade, do sexo feminino e cor ou raça – preta.

0,524 Irmão com 60 a 64 anos de idade.

0,521 Filhos somente do responsável com 25 anos de idade.

0,519 Pessoas alfabetizadas responsáveis com 75 a 79 anos de idade, do sexo masculino.

0,505 Filhos(as) do responsável e do cônjuge com 27 anos de idade.

0,500
Domicílios particulares permanentes com energia elétrica de companhia distribuidora e com 

medidor comum a mais de um domicílio.

 Correlação Variáveis socioeconômicas

Fo
co

s 
A

. a
eg

yp
ti

 

 

Fonte: IBGE, 2019; DIVE, 2019. Org. pela autora, 2019. 

 

Como pode ser observado na tabela 11, as correlações apresentaram alguns 

resultados significativos relacionados com a população com idade acima de 60 anos. 

Pessoas mais velhas apresentam resistência as mudanças e hábitos tradicionais. 

Um dos hábitos tradicionais desse grupo de pessoas, é a colocação de recipientes 

que coletam água de chuva e acumulam água por vários dias. Isso pode indicar que 

população com idade acima de 60 anos, está mais associada ao desenvolvimento 

do A. aegypti. 
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As demais variáveis mantêm um padrão de aleatoriedade sem nível de 

relação significativo entre focos e os grupos estudados. Isso também pode ser 

observado na tabela 12, para as correlações negativas de Itajaí. 

 

Tabela 12. Resultado da correlação entre os focos e os elementos socioeconômicos, 

para o município de Itajaí, ano de 2017. Correlações negativas. 

-0,644 Domicílios particulares permanentes cedidos – Existe identificação do logradouro.

-0,644 Domicílios particulares permanentes cedidos – Existe iluminação pública.

-0,644 Domicílios particulares permanentes cedidos – Existe bueiro/boca-de-lobo.

-0,644 Domicílios particulares permanentes cedidos – Não existe esgoto a céu aberto.

-0,644 Domicílios particulares permanentes cedidos – Não existe lixo acumulado nos logradouros.

-0,643 Morador DomicPartPermanentecedidos – Existe identificação do logradouro.

-0,643 Morador DomicPartPermanentecedidos – Existe iluminação pública.

-0,643 Morador DomicPartPermanentecedidos – Existe bueiro/boca-de-lobo.

-0,643 Morador DomicPartPermanentecedidos – Não existe rampa para cadeirante.

-0,643 Morador DomicPartPermanentecedidos – Não existe esgoto a céu aberto.

-0,643 Morador DomicPartPermanentecedidos – Não existe lixo acumulado nos logradouros.

-0,643 Domicílios particulares permanentes cedidos – Não existe rampa para cadeirante.

-0,635 Domicílios particulares permanentes com responsável do sexo feminino – Existe bueiro/bocade-lobo.

-0,635 Morador DomicPartPermanentecom responsável do sexo feminino – Existe bueiro/boca-delobo.

-0,623 Morador DomicPartPermanentecom rede geral de distribuição de água – Existe identificação do logradouro.

-0,623
Morador DomicPartPermanentecom lixo coletado diretamente por serviço de limpeza – Existe identificação do 

logradouro.

-0,623 Morador DomicPartPermanentecom responsável do sexo feminino – Existe identificação do logradouro.

-0,620 Domicílios particulares permanentes com responsável do sexo feminino – Existe identificação do logradouro.

-0,615 Domicílios particulares permanentes próprios – Existe identificação do logradouro.

-0,615
Domicílios particulares permanentes com rede geral de distribuição de água – Existe identificação do 

logradouro.

-0,615
Domicílios particulares permanentes com lixo coletado diretamente por serviço de limpeza – Existe 

identificação do logradouro.

-0,613 Morador DomicPartPermanentecom moradia semi-adequada – Existe identificação do logradouro.

-0,606
Domicílios particulares permanentes com lixo coletado diretamente por serviço de limpeza – Existe bueiro/boca-

de-lobo.

-0,605
Domicílios particulares permanentes com rendimento nominal mensal domiciliar per capita de mais de 1 a 2 SM 

– Existe bueiro/boca-de-lobo.

-0,605 Morador DomicPartPermanentepróprios – Existe identificação do logradouro.

-0,605 Morador DomicPartPermanentepróprios – Existe bueiro/boca-de-lobo.

-0,605 Morador DomicPartPermanentecom rede geral de distribuição de água – Existe bueiro/boca-de-lobo.

-0,605
Morador DomicPartPermanentecom lixo coletado diretamente por serviço de limpeza – Existe bueiro/boca-de-

lobo.

-0,605
Morador DomicPartPermanentecom rendimento nominal mensal domiciliar per capita de mais de 1/2 a 1 SM – 

Existe identificação do logradouro.

-0,605
Morador DomicPartPermanentecom rendimento nominal mensal domiciliar per capita de mais de 1 a 2 SM – 

Existe bueiro/boca-de-lobo.

-0,605 Filhos somente do responsável com 29 anos de idade.

-0,605 Domicílios particulares permanentes próprios – Existe bueiro/boca-de-lobo.

-0,605 Domicílios particulares permanentes com rede geral de distribuição de água – Existe bueiro/boca-de-lobo.

-0,600 Filhas do responsável e do cônjuge com 25 anos de idade.

-0,587 Morador DomicPartPermanentepróprios – Existe iluminação pública.

-0,533 Morador DomicPartPermanentealugados – Existe identificação do logradouro.

-0,515 Morador DomicPartPermanentealugados – Existe iluminação pública. 

Correlação Variáveis socioeconômicas

Fo
co

s 
A

. a
e
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ti

 

Fonte: IBGE, 2019; DIVE, 2019. Org. pela autora, 2019. 
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Também se observa a aleatoriedade das correlações na tabela 12. Dentre 

elas, duas variáveis apenas tiveram correlação inversamente proporcional à 

domicílios aonde não existe esgoto a céu aberto e domicílios aonde não existe lixo 

acumulado nos logradouros, o que poderia estar associado ao desenvolvimento do 

mosquito. As variáveis que indicam a existência de identificação do logradouro, 

iluminação pública e existência de bueiro/boca-de-lobo, podem sugerir uma 

correlação inversamente proporcional do A. aegypti com população com menor 

acesso às condições socioeconômicas. Demais resultados encontrados, apontam 

relação adversa entre focos e os elementos socioeconômicos.  

Aplicação de diferentes métodos de correlação que avaliem com mais 

precisão a relação entre pontos (coordenadas espaciais) e os dados 

socioeconômicos podem apresentar melhores resultados em estudos futuros. Essa 

pode ser uma limitação deste estudo. Trabalhos posteriores, dessa natureza, podem 

utilizar outros grupos de variáveis socioeconômicas, para explicar a infestação nas 

áreas de abrangência dos setores censitários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

 

2 PUBLICAÇÕES 

2.1 Artigo 

Título: O uso de dados de temperatura e precipitação de MERRA2 para 

compreender a dinâmica ecológica do Aedes aegypti no município de Chapecó/SC - 

2007 a 2017. 

Autores: Cleusa Matiola; Augusto Werneck Ribeiro; Mário Francisco de Leal Quadro; 

Juliana Loch; Laura Fátima Corrêa. 

Resumo: O mosquito Aedes aegypti é o agente transmissor da dengue, febre do 

Zika vírus e febre Chikungunya. Em Santa Catarina, ocorrências dessas doenças 

foram registradas nos últimos anos, assim como o aumento dos focos de A. aegypti, 

principalmente num padrão específico de sazonalidade. Estudos que busquem 

identificar a ecologia do mosquito em função da diversidade climática no Brasil são 

fundamentais para melhoria de políticas públicas e para controle de focos nos 

municípios. Conduziu-se este trabalho, com o objetivo de avaliar a relação existente 

entre ocorrência de focos de A. aegypti e variabilidade dos elementos climáticos 

temperatura e precipitação, em Chapecó, entre 2007 a 2017. Os dados 

climatológicos foram obtidos pela reanálise MERRA2 da NASA. Os dados dos focos 

foram obtidos da Diretoria de Vigilância Epidemiológica. Os resultados obtidos 

mostram, para Chapecó, uma relação direta entre flutuação dos focos com um ciclo 

bastante marcado pelas altas temperaturas e a intermitência da precipitação. A faixa 

de temperatura favorável para o desenvolvimento do mosquito está entre a 

temperatura média mínima de 14,8 °C a 19,2 °C e temperatura média máxima de 

25,5 °C a 29,1 °C. Também foi identificada uma influência da elevação da 

temperatura na ocorrência e registro dessa espécie, ao longo dos anos. Com 

relação à distribuição da precipitação, sugere-se que a precipitação até 5 mm, no 

mês que antecede o registro do foco, influencia no desenvolvimento do vetor. As 

variações climáticas contribuem para o aumento de focos, todavia, as condições 

socioeconômicas da população e a ação antrópica devem ser contempladas. 

Palavras-chaves: Mosquito. Clima. Dados de reanálise. 

DOI: https://doi.org/10.26848/rbgf.v12.4.p1385-1398 

Editora: RBGF. Ano: 2019 

 

2.2 Artigo 

Título: Análise exploratória dos dados climáticos e sua influência no Aedes aegypti, 

https://doi.org/10.26848/rbgf.v12.4.p1385-1398
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no município de Chapecó/SC: resultados parciais. 

Autores: Cleusa Matiola; Eduardo Augusto Werneck Ribeiro. 

Resumo: A dengue tem sido um dos principais problemas de saúde pública no Brasil. 

O vírus é transmitido pelo Aedes aegypti, também transmissor do zika vírus e da 

febre chikungunya. O número de A. aegypti é significativo em Santa Catarina ao 

longo dos anos. As variações climáticas contribuem para o aumento do vetor, porém 

as condições socioeconômicas da população e a ação antrópica também influenciam. 

O objetivo deste estudo é uma análise exploratória das variáveis climáticas e 

possíveis correlações com o aumento de número de mosquitos em Chapecó/SC. 

Para isto, foi realizado modelagem estatística do número de A. aegypti, 

disponibilizados pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina 

(DIVE), com distribuição da precipitação, médias de temperatura mínimas e 

máximas com recorte diário, entre 2010 e 2017, fornecidos por Modern Era 

Retrospective-Analysis For Research and Applications (MERRA2) da NASA. A 

pesquisa se mostrou promissora, os dados de MERRA2, trazem uma escala 

temporal que possibilitaram o estudo do clima com a proliferação do mosquito, tendo 

em vista que nem toda cidade conta com estação meteorológica. Este trabalho 

apresenta resultados parciais da pesquisa ainda em desenvolvimento, no programa 

de mestrado profissional Clima e Ambiente do Instituto Federal de Santa Catarina 

(IFSC).  

Palavras-chave: Aedes aegypti. Clima. MERRA2. 

DOI: https://doi.org/10.14393/Hygeia153351663 

Editora: Hygeia. Ano: 2019 

 

2.3 Artigo 

Título: Avaliação da relação entre focos de Aedes aegypti com a distribuição 

espacial da temperatura no município de Itajaí/SC, por geoprocessamento. 

Autores: Cleusa Matiola. 

Resumo: A dengue é uma doença viral que vem colocando em risco parte da 

população do mundo. O vírus é transmitido pelo Aedes aegypti, também transmissor 

do zika vírus e da febre chikungunya. O número de A. aegypti é significativo ao 

longo dos anos. As variações climáticas contribuem para o aumento do vetor. O 

objetivo deste estudo é avaliar a relação dos focos de A. aegypti com a temperatura, 

no município de Itajaí/SC, utilizando geoprocessamento, para um diagnóstico que 

https://doi.org/10.14393/Hygeia153351663
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leve em consideração as caraterísticas locais e sua influência no desenvolvimento 

do vetor. Para isto, foi realizado modelagem estatística dos focos de A. aegypti, 

geocodificação dos endereços dos focos e tratamento de imagens termais, banda 10 

Landsat 8. Na análise espacial das imagens termais, verificou-se que a áreas que 

apresentaram temperaturas mais elevadas, também foram as áreas aonde se 

localizaram os focos do mosquito. 

 Palavras-chave: Aedes aegypti. Geocodificação. Temperatura. 

DOI:  https://doi.org/10.21166/metapre.v1i0.645 

Editora: IFC. Ano: 2019 

 

2.4 Capítulo de Livro 

Título: O uso de imagens termais para a identificação e distribuição espacial de 

focos de Aedes aegypti, no município de Itajaí/SC. 

DOI:  http://dx.doi.org/10.21166/9788556440433   

Editora: IFC. Ano: 2019 

 

2.5 Anais, Resumo e Apresentação 

Título: Análise exploratória dos dados climático e sua influência nos focos de Aedes 

aegypti, no município de Chapecó/SC: resultados parciais. 

Autores: Cleusa Matiola; Eduardo Augusto Werneck Ribeiro. 

Resumo: A dengue tem sido um dos principais problemas de saúde pública no Brasil. 

O vírus é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, hoje, também transmissor do 

zika vírus e da febre chikungunya. O número de focos de A. aegypti é significativo 

em Santa Catarina ao longo dos anos. As variações climáticas contribuem para o 

aumento dos focos, porém as condições socioeconômicas da população e a ação 

antrópica também influenciam na proliferação do vetor. O objetivo deste estudo é 

uma análise exploratória das variáveis climáticas e suas possíveis correlações com o 

aumento de número de focos desse mosquito no município de Chapecó/SC. Para 

isto, foi realizado uma modelagem estatística do número de focos, disponibilizados 

pela Divisão de Vigilância Epidemiológica (DIVE), com a distribuição da precipitação, 

médias de temperatura mínimas e médias de temperatura máximas com recorte 

diário, no período de 2010 a 2017, fornecidos por Modern Era Retrospective-

Analysis For Research and Applications (MERRA2) da National Aeronautics and 

Space Administration (NASA). A pesquisa se mostrou promissora, uma vez que os 

https://doi.org/10.21166/metapre.v1i0.645
http://dx.doi.org/10.21166/9788556440433


66 

 

 

dados oriundos da MERRA2, trazem uma escala temporal que possibilitaram o 

estudo do clima com a proliferação do mosquito Aedes aegypti, tendo em vista que 

nem toda cidade conta com uma estação meteorológica. Este trabalho apresenta 

resultados parciais da pesquisa ainda em desenvolvimento, no programa de 

mestrado profissional Clima e Ambiente do Instituto Federal de Santa Catarina 

(IFSC). 

In: IX Simpósio nacional de geografia da saúde, 2019, Blumenau. Em defesa do 

SUS...mais geografia. 

Editora: IFC. Ano: 2019 
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3 PRODUTO DESENVOLVIDO 

3.1 Título: Capacitação para técnicos e gestor da DIVE.   

 

3.2 Resumo 

A capacitação aos técnicos e gestores da DIVE foi escolhida como produto 

deste estudo e teve como tema: A avaliação dos elementos climáticos, 

socioeconômicos e sua relação com o A. aegypti, nos municípios de Chapecó/SC e 

Itajaí/SC. O número de focos de A. aegypti é significativo no estado de Santa 

Catarina ao longo dos anos. Esse mosquito transmite zika vírus, febre chikungunya e 

a dengue, que tem sido um dos principais problemas de saúde pública. A 

capacitação promove a atualização técnica e reflexiva, a avaliação dos processos de 

gestão e execução das ações. Como produto deste trabalho, a capacitação teve 

como objetivo apresentar a metodologia aplicada ao trabalho, as dificuldades de 

manipulação dos dados de endereços e os resultados obtidos. A metodologia 

apresentada, pode ser aplicada a outros municípios e implantada como ferramenta 

que relaciona dados, as dificuldades de trabalho com os endereços sugerem 

adequações no cadastro dos dados, e os resultados obtidos auxiliam na discussão 

de estratégias de prevenção, controle e combate aos focos. 

Palavras-chave: Capacitação. Aedes aegypti. Clima. Socioeconômico. 

 

3.3 Introdução 

A Capacitação foi o produto gerado por este estudo e teve como tema: A 

avaliação dos elementos climáticos, socioeconômicos e sua relação com o A. 

aegypti, nos municípios de Chapecó/SC e Itajaí/SC. 

A Dengue é uma doença infecciosa que acomete a saúde da população 

brasileira e gera alto custo para o tratamento. O vírus da dengue é transmitido pelo 

mosquito A. aegypti, também transmissor da febre do zika vírus e febre chikungunya. 

Conforme registros da DIVE, o número de focos do mosquito A. aegypti vem 

aumentando significativamente no estado de Santa Catarina, ao longo dos anos. Os 

municípios de Chapecó e Itajaí, localizados no Estado, vem ao longo dos anos 

sendo considerados municípios infestados pelo A. aegypti11.   

O desenvolvimento de metodologias que incluam novas dimensões na análise 

                                            
11http://www.dive.sc.gov.br/conteudos/boletim2019/Bolet07Dengue/BoletimN07DengueChikungunyae

ZikaSE11.pdf Acesso: mar. 2019 

http://www.dive.sc.gov.br/conteudos/boletim2019/Bolet07Dengue/BoletimN07DengueChikungunyaeZikaSE11.pdf
http://www.dive.sc.gov.br/conteudos/boletim2019/Bolet07Dengue/BoletimN07DengueChikungunyaeZikaSE11.pdf
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da ocorrência dos focos permite estratégias mais adequados para cada região do 

estado, uma vez que estas apresentam particularidades que devem ser 

consideradas na elaboração de ações de prevenção e controle da doença. O modo 

de vida, a localização espacial em que cada foco é mapeado deve ser levado em 

conta, o que permitirá ao gestor encontrar estratégias de combate e prevenção 

adequadas.  

Neste sentido, o objetivo da capacitação foi apresentar a metodologia 

aplicada ao trabalho, as dificuldades de manipulação dos dados de endereços e os 

resultados obtidos. A metodologia apresentada, pode ser aplicada aos demais 

municípios do estado, e/ou até ser implantada como ferramenta que relaciona dados 

climáticos e socioeconômicas com a localização dos focos de A. aegypti. A 

dificuldade em se trabalhar com os dados de endereço dos focos, podem sugerir 

adequações nas formas de registros dos agentes de campo, de modo que, os dados 

possam ser trabalhados com mais facilidade e possibilitem resultados mais fiéis. E 

os resultados obtidos são indicadores que auxiliam na discussão de estratégias de 

prevenção, controle e combate aos focos. 

 

3.4 Estado da Técnica 

O cenário atual da dengue no Brasil e em outros países tropicais, e a 

dificuldade de controlar seu aumento, expressam a necessidade de novos 

investimentos em pesquisas e tecnologias que busquem a redução do A. aegypti. 

Fortalecer o conhecimento sobre a dinâmica do mosquito e aprimorar as ações 

antivetoriais demandam avanços no atual nível de conhecimento que permitam 

predições baseadas em evidências científicas. (BARRETO e TEIXEIRA, 2008). 

A formação permanente dos gestores em saúde, contribui para a reflexão, 

avaliação dos processos de gestão e execução das ações em cada nível de atuação, 

assim como, a qualificação das práticas de saúde, a organização das ações, os 

processos formativos e as práticas pedagógicas na formação e desenvolvimento dos 

trabalhadores de saúde (ANDRADE, 2011). Investir na formação do gestor público é 

essencial para o desenvolvimento do Estado. Uma formação baseada em ações 

concretas, associada às estratégias de mudança, à pesquisa de alto nível, novas 

experiências de preparação e avaliação das decisões públicas (DE SOUZA, 2002), 

podem contribuir para a busca de ações que possibilitam a melhoria de vários 

cenários apresentados pela saúde no Brasil. 
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A atuação desses profissionais deve estar alinhada às mudanças sociais e 

tecnológicas. Devem também, contar com muita flexibilidade e manter sua equipe 

sempre aberta ao desenvolvimento pela capacitação e por equipes de trabalho 

(ALVES, 2004). 

Por isso, a necessidade de aproximação dos gestores com os docentes e 

pesquisadores universitários para a formulação de novos protocolos de atenção à 

saúde, que abandonem a conduta programático-normativa para a atualização 

técnica e reflexiva da prática assistencial (CECCIM, 2002). 

Como proposta de socializar o conhecimento construído, aprimorar o método 

e os procedimentos utilizados para contribuir com as ações de combate e controle 

ao A. aegypti, a capacitação aos técnicos e gestores da DIVE foi escolhida como 

produto deste estudo.  

A capacitação não só promove conhecimentos aos capacitados, mas sim 

oportuniza um processo de mútua aprendizagem, caracterizando a criação de 

situações de aprendizagem, assim como a aplicação de métodos que permitam uma 

comunicação nos dois sentidos, conhecimentos e transmissão de capacidades 

(SCHNEIDER, 2006). 

 

 

3.5 Descrição 

A capacitação para técnicos e gestor da DIVE foi realizada no dia 07 de 

fevereiro de 2020, nas dependências da DIVE, Rua Esteves Júnior, 390 – Centro - 

Florianópolis/SC, às 15 horas, e teve como tema: A avaliação dos elementos 

climáticos, socioeconômicos e sua relação com o A. aegypti, nos municípios de 

Chapecó/SC e Itajaí/SC (Figura 24). 
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Figura 24. Capacitação para técnicos e gestor da DIVE, com o tema: A avaliação dos 

elementos climáticos, socioeconômicos e sua relação com o A. aegypti, nos 

municípios de Chapecó/SC e Itajaí/SC. 

 

Fonte: Autora, 2020. 

 

Participaram do evento, o gerente de Vigilância de Zoonoses, Acidentes por 

Animais Peçonhentos e Doenças Transmitidas por Vetores, João Augusto B. Fuck, 

09 técnicos que trabalham no setor, além do professor orientador Dr. Eduardo 

Augusto Werneck Ribeiro (Figura 25). 

 

Figura 25. Técnicos e gestor da DIVE, participando da capacitação. 

 

Fonte: Autora, 2020. 
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Inicialmente foram apresentados os dados, a metodologia utilizada e os 

resultados obtidos para: 

- Análises dos elementos climáticos e o A. aegypti. 

- Mapa da distribuição espacial da infestação. 

- Análises dos elementos socioeconômicos e o A. aegypti. 

Após a apresentação, houve interação, questionamentos, avaliações, 

sugestões e discussões entre os participantes. O registro das contribuições, estão 

compilados abaixo: 

 O estado vem apresentando esse crescente aumento de focos, a 

população não dá muita atenção a isso, pois o estado não registra muitos casos de 

doenças, mas em epidemias desses vírus o risco de contaminação, com a presença 

de uma grande quantidade de focos, é preocupante. Por isso, a necessidade de 

estudos que encontrem indicadores que levam ao aumento dos focos. 

 2013 iniciou a infestação no estado. Começou por Chapecó, Pinhalzinho, 

São Miguel do Oeste. Logo, vários municípios do Estado estavam infestados. As 

condições climáticas e as questões socioeconômicas favoreceram esse aumento ao 

longo dos anos. Em 2019 foram 144 municípios infestados. Foi um aumento muito 

grande, em relação ao ano anterior, um inverno quente em 2019, primavera quente, 

favoreceram o aumento. 

  Aplicação desta metodologia a um município menor do nosso estado, 

para uma comparação com os municípios já estudados. Município com menos de 10 

mil habitantes. Comparar com a lista de infestados e IBGE. 

 A importância de considerar a influências dos elementos climáticos do 

mês anterior, para o desenvolvimento do mosquito. 

 A elaboração de ferramenta que integre os dados diretamente na DIVE. 

Geocodificação dos focos pelo endereço (coordenadas geográficas) e correlação 

com dados socioeconômicos, de cada região. 

 Como padronizar os nomes das ruas para que não haja divergências 

nos endereços dos focos, na hora do cadastro, pois isso implica na geocodificação 

dos pontos.  

 A dificuldade do cadastro preenchido pelos agentes de campo. É uma 

dificuldade em todo o estado. Ainda não existe uma forma de cadastro digital móvel, 

em campo. Isso proporcionaria a obtenção da coordenada geográfica exata. 

 A DIVE propôs estudar a possibilidade de colocar o campo “coordenada 
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geográfica” como obrigatório, no preenchimento do cadastro, para exportar o 

endereço do foco pela coordenada, obtendo a exatidão do endereço e evitando 

assim, as divergências de ruas. Também propôs fazer um piloto dessa proposta, no 

município de Itajaí. 

 A devolutiva do trabalho foi muito importante para a DIVE. O setor não 

realiza pesquisa pois a demanda de trabalho é grande. Ver o dado coletado por eles, 

ser trabalhado como uma forma de produção de conhecimento, foi muito importante. 

 

O encontro proporcionou a discussão de vários pontos abordados pelo estudo 

realizado com A. aegypti, como os dados podem ser melhorados e como podem ser 

aplicados pela equipe técnica para a melhoria das ações de combate e controle do 

mosquito. A equipe da DIVE se mostrou interessada e disposta a contribuir com 

novas adequações e metodologias de estudos desta temática. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O registro do número de focos de A. aegypti nos municípios de Chapecó e 

Itajaí, apresentaram uma tendência positiva para o crescimento, ao longo da série 

histórica estudada.  

A variação dos elementos climáticos estudados, nos ciclos sazonais, está 

associada ao aumento de número de focos. Foi identificada uma faixa de 

temperatura favorável para o desenvolvimento do A. aegypti. Para Chapecó, os 

valores estão entre TMIN de 14 °C a 19 °C e TMAX de 25 °C a 29 °C. Para Itajaí, os 

valores estão entre TMIN de 18 °C a 23 °C e TMAX de 25 °C a 28 °C. Estas faixas 

indicam que a temperatura é um fator importante para o aumento dos focos de A. 

aegypti. Não se identificou um padrão ou comportamento tendencioso forte com a 

precipitação. Para os dois municípios estudados, sugere-se que até 5 mm de PREC, 

no mês que antecede o registro do foco, influencia no desenvolvimento do mosquito. 

Para Chapecó, a flutuação dos focos tem um ciclo bastante marcado pelas altas 

temperaturas (TMIN e TMAX) e a intermitência da precipitação. As variáveis 

climáticas quando retroagidas apresentaram maior correlação com os focos, 

demonstrando que a temperatura do mês anterior, influencia no desenvolvimento do 

mosquito. Nos dois municípios, percebe-se o aumento do número de focos entre os 

anos de 2012 a 2014, fenômeno também observado em outros municípios do estado 

de Santa Catarina (SILVA, 2017).  

O uso de dados da reanálise MERRA2 se mostrou importante, uma vez que, 

além de fornecer uma série de dados sem falhas, possibilita a aquisição de dados 

em áreas que possuem escassez de estações meteorológicas. 

O mapa da distribuição espacial da infestação, tanto para Chapecó como para 

Itajaí, permite visualizar que as regiões com maiores concentrações de focos, estão 

concentradas nas regiões urbanizadas. Também permite uma melhor visualização 

das áreas infestadas, além de ser uma excelente ferramenta para estudos que 

levam em consideração a localização geográfica dos focos. A maior dificuldade na 

geocodificação dos focos, foi pelos endereços escritos errados no cadastro dos 

dados da DIVE, nomes de logradouros incompletos, falta de número das 

residências, divergências nos nomes das ruas. Essa pode ser uma limitação desse 

estudo.  
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Para as análises socioeconômicas, aplicou-se a correlação de Spearman para 

as variáveis estudadas e os resultados foram adversos. 

A capacitação para técnicos e gestores da DIVE proporcionou a reflexão, 

discussão, avaliação e sugestão de novas propostas, construídas pelos pares, tanto 

para a compreensão e melhoria dos dados, como também, para a aplicação dos 

dados e sua melhoria, pela equipe técnica. Este estudo pode auxiliar técnicos e 

gestores públicos na definição de diretrizes de combate, controle e prevenção ao A. 

aegypti. 

Recomenda-se a intensificação das ações de combate e campanhas ao 

A.aegypti, nos meses que antecedem o período sazonal que apresenta essa faixa 

de temperatura ideal para o desenvolvimento do mosquito. Recomenda-se também, 

a implantação do campo “coordenada geográfica” do foco, ao sistema de cadastro 

dos focos da DIVE, como item obrigatório. Isso facilitará o trabalho de 

geocodificação dos focos. Aos novos estudos, sugere-se a utilização de diferentes 

métodos de geocodificação, que avaliem com mais precisão a localização de pontos 

em sistema de coordenadas espaciais e aplicação de diferentes métodos de 

correlação que avaliem com mais precisão a relação entre pontos (coordenadas 

espaciais) e os dados socioeconômicos. Sugere-se também, que trabalhos 

posteriores, dessa natureza, utilizem outros grupos de variáveis socioeconômicas, 

para explicar a infestação nas áreas de abrangência dos setores censitários. 
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APÊNDICE A  

 

Relação das médias de TMIN e TMAX, acumulado da PREC, soma dos focos de A. 

aegypti por meses e desvio padrão (DP).  Chapecó - Período de 2007 a 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MERRA2, 2018; DIVE, 2018. Org. pela autora, 2018. 
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APÊNDICE B 

 

Relação das médias de TMIN e TMAX, acumulado da PREC, soma dos focos de A. 

aegypti por meses e desvio padrão (DP).  Itajaí/SC - Período de 2007 a 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MERRA2, 2018; DIVE, 2018. Org. pela autora, 2018. 
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