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Os hindus tinham trazido um elefante que exibiram em uma casa escura.  
Várias pessoas entraram, uma por uma, no escuro para vê-lo.  
Não sendo possível enxergar, eles o apalparam com as mãos.  
Um colocou a mão em sua tromba e disse: "Esta criatura é como um cano d’água. "  
O outro tocou na orelha, que lhe pareceu um grande leque.  
Tendo um agarrado a perna disse: "O elefante tem a forma de uma coluna."  
Depois de ter posto a mão em suas costas, outro disse: "Realmente, este elefante é como um 
trono. "  
De mesma forma, sempre que alguém ouvia uma descrição do elefante, ele a compreendia pela 
parte que ele havia tocado.  
Seus depoimentos variavam segundo aquilo que tinham percebido: um o chamava Dal, outro 
Alif.  
Se cada uma das pessoas tivesse munida com uma vela, suas palavras não seriam diferentes. 
O olho da percepção é tão limitado como a palma da mão que poderia identificar a totalidade 
do elefante.  
O olho do mar é uma coisa, a espuma é outra; abandone a espuma e olhe com os olhos do mar.  
Dia e noite, movem-se os flocos de espuma vindos do mar; você vê a espuma, não o mar. 
Que estranho!  
Nós nos enfrentamos uns contra os outros como os barcos; nossos olhos são cegos; 
e, portanto, a água é clara.  
Ó você que adormeceu dentro do barco do corpo; você viu a água, contemple a Água da água. 
A água tem uma Água que a empurra, um espírito tem um Espírito que o chama. 
 

Parábola do Elefante 
Djalal Ud-Din Rumi 1207 - 1273 
Copyright © 2002 Le PI@NOTYPE 
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RESUMO 
 

 
A doença negligenciada tripanossomíase americana ou doença de Chagas é uma 

antropozoonose de origem parasitária transmitida por insetos vetores - os triatomíneos - que 
necessitam de nichos ecológicos estáveis para sua dinâmica de populações. O sistema 
epidemiológico "natural" desta doença frente a perturbações ambientais de origem socioeconômica, 
cultural e política, coloca as populações locais em situação de risco para a saúde humana. Uma 
abordagem sistêmica e integrada é, então, necessária para subsidiar o processo de gestão integrada 
do risco. No caso deste estudo, buscou-se em primeiro lugar identificar e espacializar os elementos 
que compõem o sistema epidemiológico da antropozoonose por meio de seu elemento principal, o 
triatomíneo, sua presença na natureza e no meio domiciliar, além de descrever como se organizam a 
estrutura e o funcionamento dos ciclos sinantrópicos e naturais no contexto de duas localidades do 
semiárido baiano. Foram também caracterizadas as localidades de estudo a partir de um ponto de 
vista socioambiental e econômico e identificados os principais programas, políticas públicas e 
atividades humanas susceptíveis de ter um impacto sobre o sistema epidemiológico, a exemplo do 
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF B). A partir dos resultados 
obtidos, definiu-se o conceito de ‗antropossistema‘ para a doença de Chagas como uma unidade 
interativa, dinâmica e complexa, fortemente ligada ao meio ambiente e constituída por um 
sociossistema em interação contínua com os ecossistemas locais. Este antropossistema se inscreve 
em uma dinâmica espaço-temporal que pode, em qualquer momento, passar de uma situação de 
risco a uma emergência da doença, dependendo a gestão do risco de uma prática de discussões 
inter e intrassetoriais. Além disto, estratégias de estímulo à participação dos habitantes locais nas 
ações de controle entomológico, também são necessárias para otimizar os resultados obtidos pelos 
Postos de Informação de Triatomíneos (PITs), criados em 1985 pelo Programa de Controle da 
Doença de Chagas. A implementação de um observatório em torno das interações meio ambiente – 
saúde a fim de melhorar, no estado da Bahia, a governança das regiões em vias de degradação 
ambiental apresenta-se como o ponto fundamental de monitoramento da evolução dos processos de 
transformações socioambientais sob a ótica de prevenção de doenças infecciosas e parasitárias.  
 
Palavras-chave: Tripanossomíase americana; Programa de Controle da Doença de Chagas; Gestão 
do risco em saúde pública, Meio ambiente e Saúde pública, Antropossistema. 
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ABSTRACT 
 
 

American trypanosomiasis (TA) or Chagas Disease is an anthropozoonose caused by a 
parasite transmitted through insect vectors - triatomines - that require stable ecological niches to 
sustain their population dynamics. The "natural" epidemiological system of this disease within the 
context of the environmental disturbances arising from socioeconomic, cultural and political sources 
puts local human populations in risk situations for this disease. A systematic and integrated approach 
will therefore be necessary to subsidize the processes of integrated risk management. The present 
study first sought to identify and spatially define the elements that make-up the epidemiological system 
of this anthropozoonose by focusing on its principal element, the triatomine, and its presence in nature 
and in human habitations. The study also describes how the structure and functioning of the 
sinantropic and natural cycles of triatomines are organized within the context of two localities in the 
semiarid region of Bahia State, Brazil. The characteristics of the study localities were also described 
from a socio-environmental and economic point of view together with the principal programs, public 
policies, and human activities likely to have an impact on the epidemiological systems identified, such 
as the National Program for Strengthening Family Agriculture (PRONAF B). From these results, an 
anthroposystem for Chagas disease was defined as an interactive, dynamic and complex structure 
strongly linked to the environment and composed of social systems that maintain continuous 
interactions with local ecosystems. This anthroposystem has its own spatial-temporal dynamics that 
can, at any time, evolve from a risk situation to the emergence of Chagas disease and, depending on 
risk management, to the establishment of inter and intra-sectorial communication. Additionally, 
strategies that stimulate local inhabitants to participate in entomological control efforts are needed to 
optimize the results of the Triatomine Information Centers (PITs) established by the Chagas Disease 
Control Program in 1985. The implementation of policies that can monitor interactions between the 
environment and human health to improve governance of regions of environmental degradation in 
Bahia State appears to be a fundamental point for monitoring the evolution of socio-environmental 
transformations to help prevent infectious and parasitic diseases.  

 
Key-words: American trypanosomiasis; Chagas Disease Control Program; Risk management in 
public health, Environment and public health, Anthroposystem.  
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RÉSUMÉ 
 

 
La maladie négligée trypanosomiase américaine ou maladie de Chagas est une 

anthropozoonose parasitaire transmise par des insectes vecteurs - les triatominae – qui ont besoin 
des niches écologiques stables pour sa dynamique des populations. Le système épidémiologique 
«naturel» de la maladie devant les perturbations environnementales d‗origine socio-économique, 
culturel et politique, met la population locale à des risques pour la santé humaine. Une approche 
systémique et intégrée est alors nécessaire pour soutenir le processus de gestion intégrée du risque. 
Dans la présente étude, nous avons cherché d'abord d'identifier et de spatialiser les composants du 
système épidémiologique de cette anthropozoonose par l‗intermédiaire de sa composante principale, 
les triatomes, leur présence dans la nature et dans les unités domiciliaires; de comprendre la structure 
et le fonctionnement des cycles naturels et synanthropiques dans le cadre de deux localités dans le 
semi-aride de Bahia. Ont également été caractérisés les villes étudiées à partir d'un point de vue 
socio-environnemental et économique et identifiés les principaux programmes, les politiques 
publiques et les activités humaines qui peuvent avoir un impact sur le système épidémiologique, 
comme le Programme National pour renforcer l'Agriculture Familiale (PRONAF B). A partir des 
résultats obtenus, la notion de «anthroposystème » pour la maladie de Chagas a été définie comme 
une unité interactive, dynamique et complexe, fortement liée à l'environnement et composée d'un 
sociosystème en interaction avec les écosystèmes locaux. Cet anthroposystème s‗inscrit dans une 
dynamique spatio-temporelle, pouvant à tout moment, passer d'une situation de risque à une situation 
d'émergence de la maladie. Cette antropossistema tombe dans un espace-temps dynamique qui peut 
à tout moment, passer d'une situation de risque pour une maladie d'urgence, selon une gestion du 
risque qui dépend d‗une pratique des discussions intra-sectoriels. En outre, des stratégies visant à 
encourager la participation des populations locales dans les actions de contrôle entomologique sont 
également nécessaires pour optimiser les résultats des Postes d‗Informations de Triatominae (PITs), 
créé en 1985 par le Programme de Contrôle de la Maladie de Chagas. La mise en oeuvre d'un suivi 
des interactions autour de l'environnement – santé publique pour améliorer la gouvernance des 
régions dans le processus de dégradation de l'environnement dans l'État de Bahia est le point 
fondamental de surveillance pour suivre l'évolution des processus de transformations sociales e 
environnementales dans le point de vue de la prévention des maladies infectieuses et parasitaires.  
 
Mots-clés: Trypanosomose américaine, Programme de contrôle de la maladie de Chagas, Gestion du 
risque en santé publique, Environnement-santé publique, Anthroposystème.  
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GLOSSÁRIO 
 
 
Este glossário foi elaborado no contexto da tese e insere termos dispostos em ordem alfabética 
utilizados em diferentes áreas do conhecimento. Os termos foram compilados a partir de várias 
fontes (dicionários profissionais da internet, bibliografias, documentos de trabalho, sites de 
instituições ambientais e de saúde pública).  
 
 
AGENTE ETIOLÓGICO: Agente causador de uma doença (vírus, bactérias, parasitos, 
microrganismos). 
 
AGENTE VETOR: Hospedeiro intermediário (mosquitos, moscas, moluscos, roedores) de 
agentes causadores de infecções e infestações.  
 
ANTRÓPICO: Produzido pela atividade humana. 
 
ANTROPOSSISTEMA: Sistema interativo entre dois conjuntos constituídos por um ou mais 
sociossistema(s) e um ou mais ecossistema(s) naturais ou artificiais inscritos em um 
determinado espaço geográfico e evoluindo ao longo do tempo sob o efeito de fatores externos 
e/ou internos ao sistema (Lévêque, 2003). É um conceito que remete para uma visão sistêmica e 
dinâmica das interações entre o homem e os ambientes. O homem e seu meio são vistos como 
um conjunto de elementos em interações que podem causar riscos. Neste caso, pode-se falar 
em ―antropossistema de risco‖. 
 
ANTROPOZOONOSE: Doença ou infecção que se transmite naturalmente dos animais 
vertebrados ao ser humano. A participação humana no ciclo do parasito ocorre acidentalmente 
ou de forma secundária. 
 
BIOCENOSE OU COMUNIDADE BIOLÓGICA OU BIOTA: São as diversas espécies que vivem 
em uma mesma região constituindo uma comunidade biológica, também chamada biota ou 
biocenose ou conjunto de populações interdependentes que vivem na mesma área, em 
determinado local. A biocenose de uma floresta, por exemplo, é composta por populações de 
arbustos, árvores, pássaros, formigas, microrganismos, etc., que convivem e se interrelacionam. 
 
BIOINDICADOR: Espécies vegetais que servem de abrigo para os insetos vetores 
(triatomíneos). Alguns indicadores físicos naturais e artificiais são igualmente importantes neste 
trabalho como a presença de rochas, ninhos, tocas de animais, estruturas artificiais (galinheiros, 
chiqueiros, depósitos).   
 
BIOMA: Conjunto de ecossistemas característico de uma área biogeográfica. São espaços de 
vida (espaços geográficos) de uma paisagem homogênea e são denominados a partir da 
vegetação e das espécies animais predominantes e que nela estão adaptadas. Expressa as 
condições ecológicas do lugar em escala regional, a exemplo do bioma caatinga. 
 
BIÓTICOS E ABIÓTICOS: Todos os ecossistemas apresentam componentes bióticos, 
representados pelos seres vivos que vivem numa determinada área, e abióticos, que em 
conjunto constituem o biótopo: ambiente físico (ar, água e solo) e fatores físicos e químicos do 
meio (luminosidade, temperatura, ventos, umidade, elementos químicos presentes na água e no 
solo). 
 
BIÓTOPO: A biocenose depende de fatores, componentes físicos e químicos do ambiente. Em 
seu conjunto, esses componentes formam o biótopo que é "o local onde vive a biocenose". No 
exemplo da floresta, o biótopo é a área que contém o solo (com seus minerais e água) e a 
atmosfera (com seus gases, umidade, temperatura, grau de luminosidade, etc.).  
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DOENÇA CRÔNICA: Doença que se desenvolve em longo prazo, muitas vezes associada à 
deficiência ou à ameaça de complicações sérias, e susceptível de reduzir a qualidade de vida do 
paciente. 
 
ECOEPIDEMIOLOGIA: Disciplina emergente que busca compreender como as modificações 
ambientais causadas pelas atividades humanas influenciam sobre a saúde humana ou animal. 
Os estudos em ecoepidemiologia estão focados no entendimento e na compreensão das 
relações ecológicas entre os fatores patogênicos, as populações-alvo e o meio ambiente. Este 
campo da ciência visa contribuir no sentido de encontrar soluções inovadoras, práticas e 
realistas para limitar os impactos sanitários decorrentes das transformações ambientais 
oriundas, na maioria dos casos, da forte e constante pressão antrópica sobre o meio. 
 
ECOSSISTEMA: Unidade organizacional biológica composta por todos os organismos presentes 
em um determinado espaço, os quais interagem entre si e com o meio físico. Um ecossistema é 
constituído pela associação dinâmica de dois componentes em interação constante: por um lado 
um meio físico-químico, geológico, climático tendo uma dimensão espaço-temporal definida: o 
habitat; por outro lado um conjunto de seres vivos: biota. Um ecossistema evolui com o tempo, 
mesmo na ausência de perturbação externa e pode ser objeto de uma análise estrutural ou 
funcional. 
 
ECÓTOPO: É o menor componente espacial homogêneo de uma paisagem. Trata-se de um 
determinado espaço vivo com características ambientais regulares que propiciam o 
desenvolvimento de uma comunidade ou de indivíduos de mesma espécie. 
  
EPIDEMIA: Surgimento em um determinado tempo e junto a uma determinada população de um 
número de casos de doenças ou qualquer outro evento de saúde; nestes casos surgem 
inesperadamente e em grandes números. A epidemia é claramente limitada no tempo e no 
espaço. Ela se manifesta por um número excepcionalmente importante de casos em locais onde 
normalmente não está presente ou um aumento considerável de número de casos quando a 
doença tem, normalmente, caráter endêmico. 
 
ENDEMIA: Presença habitual de uma doença ou de qualquer outro problema de saúde em uma 
região ou junto a uma determinada população, com uma taxa de prevalência ou incidência mais 
elevada que em outras regiões ou outros grupos humanos.  
 
GRUPO VULNERÁVEL: Grupo de pessoas cuja taxa de morbidade e mortalidade aumenta 
significativamente devido à sua condição de vida. Pode tratar-se de pessoas em situação de 
precariedade social, de migrantes, de crianças, jovens e/ou idosos. 
 
HABITAT: Significa "o local onde vive determinada espécie". É o local onde uma espécie pode 
ser encontrada, seu ―endereço‖ dentro de um ecossistema. Exemplos: cavernas, pântanos, 
florestas. Tem sentido mais restrito do que biótopo, que se refere ao local onde vive toda a 
biocenose. 
 
INDICADOR: Um indicador é um elemento ou um conjunto de elementos de informação 
significativa, um índice representativo, uma estatística-chave e contextualizada segundo uma 
preocupação de medida, resultando da coleta de dados, sobre um estado, sobre a manifestação 
observável de um fenômeno ou sobre um elemento ligado ao funcionamento de uma 
organização.   
 
INQUÉRITO ENTOMOLÓGICO: Investigação de vetores responsáveis pela transmissão de uma 
infecção ou doença em seus meios naturais e artificiais. 
 
MEIOS: Espaços onde se encontram vetores, agentes e populações, bem como os lugares ou 
situações onde o homem vive como a habitação, o local de trabalho, etc. 
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MORBIDADE: Indicador que mede a frequência de doenças ou condições de saúde de uma 
população. Desvio subjetivo ou objetivo com relação ao estado ideal de bem-estar. A morbidade 
é medida pelas taxas de prevalência ou incidência. 
 
NICHO ECOLÓGICO: Conjunto das relações e atividades próprias de uma espécie, ou seja, o 
―modo de vida‖ único e particular que cada espécie explora no habitat. Designa um espaço no 
qual vive uma espécie (habitat) e a relação funcional (alimentação, competição, inimigos e outros 
fatores do meio ambiente) que ligam o organismo ao seu ecossistema.  
 
NOSOLOGIA (do Grego nosos = doença): Ramo da medicina que estuda os critérios de 
classificação das doenças. As doenças são classificadas em função de sua etiologia (causa), da 
patogênese (mecanismos) e dos sintomas. 
 
PERIGO: Constitui uma ameaça concreta, pressuposta por um conhecimento. 
 
PERTURBAÇÃO: Sinal que tende a afetar de maneira adversa o funcionamento de um sistema. 
Se a perturbação é gerada no interior do sistema ela é chamada interna, então uma perturbação 
externa é gerada fora do sistema e constitui uma entrada. 
 
POLUIÇÃO: Introdução, direta ou indireta, pela atividade humana, de substâncias, preparações, 
de calor, ruídos, agentes químicos, físicos, biológicos ou microbiológicos no meio ambiente, 
susceptíveis de contribuir ou de causar um perigo para a saúde do homem; deteriorações aos 
recursos biológicos, aos ecossistemas, às propriedades ou obstáculo no uso legítimo do meio 
ambiente. 
 
PRECAUÇÃO: Utiliza-se o princípio da precaução no caso das incertezas, ou seja, quando não 
é possível saber que consequências e reflexos de determinado ato, atividade, empreendimento 
ou aplicação científica causarão ao meio ambiente no espaço e/ou no tempo. A precaução se 
impõe quando os estudos científicos não são suficientes ou os científicos não conseguem 
responder determinadas questões para garantir que a saúde das populações não será afetada.  
 
PREVENÇÃO: Ações que são implementadas quando existem evidências. Estas ações visam 
reduzir o impacto dos determinantes de doenças ou problemas de saúde, para evitar o 
aparecimento de doenças ou problemas de saúde, para impedir sua progressão ou limitar suas 
consequências. As medidas preventivas podem consistir em uma intervenção médica, um 
controle do meio ambiente, medidas legais, financeiras ou comportamentais, pressões políticas 
ou de educação para a saúde e para o uso adequado dos recursos naturais ou de intervenções 
no meio ambiente.  
 
PROCESSO: Qualquer operação ou desenvolvimento natural, progressivo e contínuo, 
caracterizado por uma série de mudanças graduais que tendem a um resultado final específico. 
O conceito de ―processo‖ pode também ser compreendido como toda operação artificial ou 
voluntária, progressiva ou contínua, composta de ações controladas ou de movimentos 
sistematicamente direcionados para um determinado resultado. 
 
RISCO: Combinação da probabilidade de ocorrência de um evento indesejável (incidente ou 
acidente) e da gravidade de suas consequências sobre um determinado alvo. Trata-se de uma 
probabilidade que um efeito específico se produza em um dado período ou em determinadas 
circunstâncias. É a esperança matemática de perdas em vidas humanas, feridas, danos aos 
bens às atividades econômicas durante um período de referência e em uma dada região, por um 
perigo particular. O risco é produto do perigo pela vulnerabilidade. 
 
RISCO AMBIENTAL: Considera-se como um somatório de fenômenos, processos e/ou eventos 
de origem natural ou antrópica que ocorre em determinadas áreas ao longo do tempo, 
interferindo em diversos sistemas e provocando um aumento na vulnerabilidade dos lugares. O 
caráter constante e cumulativo do risco demanda uma percepção, uma vigilância e um estado 
contínuo de alerta.  
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SAÚDE: Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a saúde é o bem-estar mental e 
físico de uma pessoa. A ―saúde dos ecossistemas‖ também é uma expressão que pode ser 
utilizada e se refere à manutenção da biodiversidade e do equilíbrio das dinâmicas 
ecossistêmicas existentes nos diferentes meios. 
 
SAÚDE AMBIENTAL: De acordo com a Coordenação de Vigilância em Saúde Ambiental do 
Ministério da Saúde, ―saúde ambiental‖ compreende a área da saúde pública afeita ao 
conhecimento científico e à formulação de políticas públicas e às correspondentes intervenções 
(ações) relacionadas à interação entre a saúde humana e os fatores do meio ambiente natural e 
antrópico que a determinam, condicionam e influenciam, com vistas a melhorar a qualidade de 
vida do ser humano sob o ponto de vista da sustentabilidade.  
 
SIG: Os Sistemas de Informação Geográfica são programas que permitem tratar e espacializar 
informações por meio de procedimentos computacionais, facilitando a análise, gestão e 
representação do espaço e dos fenômenos que nele ocorrem. São muito usados para mapear 
informações cruzadas, como por exemplo, dados em saúde (distribuição vetores de doenças, 
locais de ocorrência, índices de infestação e infecção, taxas de mortalidade, fontes de dispersão, 
etc.) com dados ambientais (indicadores vegetais e/ou físicos, naturais e/ou artificiais de 
presença de vetores, temperatura, índices pluviométricos, etc.). Diversas variáveis de exposição 
podem ser caracterizadas com o auxílio do SIG, combinando informações espaciais e temporais 
sobre os fatores ambientais e os riscos sanitários: a distribuição espacial de vetores ao longo de 
um período (ocorrência sazonal), fatores e indicadores do risco que tornam as populações 
vulneráveis; distância destes para com as unidades domiciliares e povoados; mudanças 
ambientais que aumentam a exposição das populações ao risco.   
 

SISTEMA: Conjunto de elementos interdependentes que interagem entre si formando um todo 
unitário para desempenhar uma determinada uma função. Este termo é aplicado em uma 
variedade de contextos e áreas do conhecimento como: sistema ecológico, epidemiológico, 
educacional, social, cultural, ambiental, político, e outros. 
 
SISTEMA EPIDEMIOLÓGICO: Conjunto de organismos que participam na expressão de uma 
doença em um dado momento e em um determinado contexto geográfico, constituindo um 

Sistema Ecológico (Rioux, 2001; Sorre, 1943 apud Romaña; Emperaire; Jansen, 2003). 
 
VIGILÂNCIA: Conjunto de recursos utilizados para monitorar o funcionamento de um sistema. 
Segundo Thacker et al. (1996), a vigilância é um ―processo contínuo de avaliação do estado de 
saúde de uma população e de seus determinantes pela coleta, análise e interpretação de dados 
sobre a saúde e seus determinantes na escala de uma população‖. No processo de vigilância, a 
produção e a difusão de uma informação importante e pertinente devem ocorrer em tempo 
oportuno, a fim de esclarecer a tomada de decisão, por um lado, da população para que ela 
possa agir em favor da saúde e, por outro, dos intervenientes e gestores públicos para que 
desenvolvam políticas apropriadas e ofereçam atividades e serviços adequados. 
 
VULNERABILIDADE: Susceptibilidade de um sistema de sofrer danos sob a ação de um perigo. 
Caracteriza grupos de pessoas cuja morbidade e mortalidade são significativamente maiores 
devido à sua situação de vida. Podem ser imigrantes, pessoas em situação social precária, 
crianças, jovens, idosos, etc.  
 
ZOONOSE: Infecção ou doença infecciosa transmissível, sob condições naturais, dos animais 
vertebrados aos seres humanos e vice-versa.                  
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 Extratos da Declaração de Sundsvall.  
                                                              Terceira Conferência Internacional de Promoção da Saúde. 

(OPAS, 1991) 

 

Um ambiente favorável é de suprema importância para a saúde. Ambientes e saúde 

são interdependentes e inseparáveis. Atingir estas duas metas deve ser o objetivo central ao 

se estabelecer prioridades para o desenvolvimento e devem ter precedência no 

gerenciamento diário das políticas governamentais.  

[...] As iniciativas devem vir de todos os setores que possam contribuir para a criação 

de um ambiente mais favorável e fomentador de saúde, e devem ser levadas a cabo pelas 

pessoas nas suas comunidades, nacionalmente pelos governos e ONGs, e, globalmente 

através das organizações internacionais. As ações devem envolver, predominantemente, 

setores como a educação, transporte, habitação, desenvolvimento urbano, produção 

industrial e agricultura. 

[...] Ações do setor público para criar ambientes favoráveis à saúde devem levar em 

conta a interdependência entre todos os seres vivos, e devem gerenciar os recursos 

naturais, levando em consideração as necessidades das futuras gerações.  

[...] As pessoas são parte integral do ecossistema da terra [...]. Todas as informações 

disponíveis indicam que não será possível sustentar a qualidade de vida para os seres 

humanos e demais espécies vivas sem uma mudança drástica nas atitudes e 

comportamentos, em todos os níveis, com relação ao gerenciamento e à preservação do 

ambiente. Ações combinadas para se atingir um ambiente favorável sustentável à saúde são 

o atual desafio do nosso tempo. 

[...] Desenvolvimento implica na melhoria da qualidade de vida e saúde, ao mesmo 

tempo em que na preservação da sustentabilidade do meio ambiente. 
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INTRODUÇÃO 
 

A tripanossomíase americana, de doença negligenciada latinoamericana à doença 

mundial 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que as doenças ligadas à pobreza 

são responsáveis por 45% do total dos custos em saúde pública nos países em 

desenvolvimento. No entanto, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), 

estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2000 e diversas outras 

iniciativas globais, têm enfocado exclusivamente sobre o controle das principais doenças 

transmissíveis com altas taxas de mortalidade, tais como o HIV (AIDS), a tuberculose e a 

malária1. Estas duas últimas são denominadas "doenças negligenciadas" (DNs) pela OMS. 

 As doenças negligenciadas são assim chamadas porque recebem atualmente pouca 

atenção por parte dos governos nacionais porque são consideradas de baixa prioridade 

internacional nas políticas de saúde pública. Esta situação entra em contradição com a 

Constituição da OMS, a qual declara que a posse do mais alto padrão que se pode atingir 

em saúde é um dos direitos fundamentais de todo ser humano (WHO, 2007). Portanto, 

melhorar o estado de saúde das populações negligenciadas se torna, assim, uma prioridade 

ética e moral.  

As doenças negligenciadas englobam um grupo de patologias que afetam um bilhão 

de seres humanos morando particularmente em áreas tropicais e subtropicais do mundo. 

Nestas regiões, a associação de condições como pobreza, subdesenvolvimento e doenças 

é generalizada e se expressa, principalmente, através de doenças como dengue, 

esquistossomose ou filariose. 

A tripanossomíase americana (TA) ou doença de Chagas (DCh) é uma doença 

infecciosa causada pelo parasito Trypanosoma (Schizotrypanum) cruzi Chagas 1909 e 

transmitida essencialmente por insetos vetores, os triatomíneos (Hemiptera:Triatominae). e 

Desde 2005, a doença consta na relação das doenças tropicais negligenciadas da OMS 

(WHO, 2008).  

Não obstante, em 2007, a tripanossomíase americana passou a ser tratada também 

como ―doença mundial‖. Pela primeira vez na história da doença, a TA não se encontra hoje 

restrita somente à América latina. Segundo a OMS (WHO, 2008), a Bélgica, Espanha, 

França, Itália, Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, Suíça, Estados Unidos 

da América e Japão começaram a notificar casos secundários por transfusões e 

                                                 
1
 International AIDS Vaccine Initiative; Medicines for Malaria Venture; Global Alliance for TB Drug Development 

(Wheeler & Berkley, 2001); The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria. Informação obtida no site, 
http://www.theglobalfund.org/fr/fighting/?lang=fr; Global Business Coalition (GBC) on HIV/AIDs, Tuberculosis and 
Malaria. Informação obtida no site, http://www.gbcimpact.org/itcs_node/0/537/local_business_coalition/871;  
Pan African Business Coalition on HIV/AIDS. Informação obtida no site, 
http://www.pabcnetwork.org/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=1. 

 

http://www.theglobalfund.org/fr/fighting/?lang=fr
http://www.gbcimpact.org/itcs_node/0/537/local_business_coalition/871
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transplantes de órgãos devido às migrações de latino-americanos a estes países do primeiro 

mundo.  

Com efeito, ―a taxa de contaminação dos bancos de sangue em algumas cidades do 

continente americano variam entre 3% a 53%, o que mostra que a prevalência do T. cruzi 

pode exceder a do HIV e dos vírus da Hepatite B e C no fornecimento de sangue‖ (WHO, 

2008, p. 1). Isto levou a OMS a criar uma Rede global para a Eliminação da Doença de 

Chagas em julho de 2007. A rede de vigilância foi fortalecida recentemente com o ingresso 

de países não endêmicos, como Espanha, Suíça, França, Japão, Austrália, Canadá e 

Estados Unidos, num movimento que reflete as mudanças do perfil epidemiológico da 

infecção. A internacionalização da doença de Chagas tem gerado um novo problema 

epidemiológico, econômico, social e político.  

Em junho de 2009, uma oficina de consenso sobre a doença em área não-endêmica 

aconteceu em Paris2. A transmissão congênita de mãe para filho, o diagnóstico, tratamento 

e o risco de transmissão transfusional e durante o transplante de órgãos foram tratados de 

forma a harmonizar as políticas de prevenção e tratamento de doentes nos países 

europeus. 

A propagação da doença para zonas não-endêmicas levou a OMS a enfatizar sobre 

necessidade dos governos latino-americanos de manter os programas de vigilância e 

controle em zonas endêmicas e a distribuição de recursos para ampliação das ações, 

inclusive em áreas de baixa endemicidade (WHO, 2008).  

Os países não endêmicos também estão investindo em iniciativas intergovernamentais 

existentes na América Latina com foco na luta antivetorial para o controle da doença. Em 

2007, a OMS recebeu um donativo de 2,5 milhões de comprimidos de nifurtimox para 

melhorar a oferta e o acesso limitado desse medicamento, possibilitando um tratamento 

adequado aos pacientes declarados com doença de Chagas (WHO, 2008). 

O número de óbitos registrados pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério 

da Saúde (SVS/MS), decorrentes das principais doenças transmitidas por insetos vetores no 

Brasil entre 1990 e 2000 (malária, leishmaniose, febre amarela, esquistossomose e 

dengue), encontra-se abaixo de 1000, enquanto a doença de Chagas variou entre 5001 e 

5845, sem diminuição aparente (Carvalho, 2005).  

A população atingida pela TA no Brasil é estimada em torno de 6 milhões de 

indivíduos e os custos anuais da TA, calculados para os últimos anos da década de 1990, 

giraram em torno de U$ 15 a 20 milhões (Teixeira, 2007a).  

 

                                                 
2
 Bulletin de la société de pathologie exotique, volume 102, n°5, décembre 2009, 275-326 
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A evolução do controle da doença no Brasil e as possibilidades de sua reemergência  

Para controlar a doença, o Ministério da Saúde do Brasil deu início, em 1950, às 

campanhas de profilaxia nos estados de Minas Gerais e São Paulo, configurando-se no 

Programa de Controle da Doença de Chagas (PCDCh), implementado em todo o território 

nacional em 1975. Entre 1983 e 1986, este programa cobriu integralmente a área 

considerada de risco de transmissão pelos insetos vetores domiciliados. Em 1985, o 

governo federal passou a realizar as ações de controle entomológico por meio dos Postos 

de Informação de Triatomíneos (PITs). Desde então os agentes que atuam no PCDCh vêm 

executando ações específicas de divulgação sobre o funcionamento dos PITs, o qual 

demanda a participação dos habitantes locais para a atividade de vigilância entomológica 

em suas próprias unidades domiciliares (Uds). Este envolvimento requer dos moradores 

tanto a identificação dos insetos como o conhecimento dos procedimentos a serem tomados 

com os mesmos quando encontrados em suas unidades domiciliares.  

Em dezembro de 1993 ocorreu a descentralização das ações de saúde, que promoveu 

a transferência das responsabilidades sobre o controle das endemias para os estados e 

municípios. Algumas entidades municipais passaram a enfrentar dificuldades na execução 

do PCDCh por não terem tradição no controle desta endemia e, em paralelo, a reinfestação 

das Uds por triatomíneos silvestres em áreas de vigilância epidemiológica foi contínua em 

função da existência de um número importante de espécies no meio natural. Entre as 

principais causas desta reinfestação em diversas áreas desinsetizadas está a interrupção ou 

redução das ações de vigilância epidemiológica. Com isso, torna-se urgente e necessário 

que, nas áreas endêmicas para a doença de Chagas sob vigilância, o programa de controle 

seja desenvolvido corretamente e monitorado de forma adequada a fim de evitar o retorno 

da endemia humana.  

 

A pesquisa e seus objetivos 

Dentro desse contexto, decidiu-se iniciar estudos orientados para melhorar a 

compreensão acerca da situação atual da TA e seu controle em duas localidades do 

município de Iraquara (Estado da Bahia) onde a doença é endêmica. A primeira localidade 

está situada na Área de Proteção Ambiental (APA) Marimbús/Iraquara. Trata-se de uma 

Unidade de Conservação que possui características ecológicas particulares (grande 

concentração de cavernas sob um solo cultivável, rios subterrâneos, solos rochosos nas 

serras e campos de altitude) que interferem nos aspectos sociais, econômicos e culturais da 

região. A outra localidade se encontra fora dos limites da APA e possui características 

edafo-climáticas e vegetacionais distintas.  

Nesse contexto de proteção e conservação ambientais e de projetos e programas de 

desenvolvimento, que são estimulados por políticas públicas, pela sociedade e pelo 
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mercado, vem ocorrendo modificações no meio ambiente com consequências para a saúde 

humana. 

Os estudos, que foram realizados entre 2006 e 2008 no marco desta tese, tiveram 

como objetivo principal mostrar que um sistema epidemiológico de uma doença 

negligenciada transmitida por insetos vetores - como é a doença de Chagas - frente a 

perturbações ambientais de origem socioeconômicas, culturais e políticas como as 

que estão sendo observadas na APA, gera uma situação de risco.  

A complexidade das interações entre os elementos de três sistemas, o epidemiológico, 

os ecossistemas e a sociedade, interagem entre si e contribuem para a construção de uma 

situação de risco para a saúde das populações locais. Esta situação demanda uma gestão 

integrada intra e intersetorial do risco entre os organismos responsáveis pelas políticas 

públicas.  

Para abordar essa questão, passo a passo na sua totalidade, foram definidos objetivos 

específicos que estão enunciados abaixo sob a forma de questões agrupadas por temas:  

1. Quais são as características socioambientais da área selecionada?  

2. Qual a estrutura e como funciona um sistema epidemiológico (populações de 

insetos, reservatórios e parasitos), neste caso da doença de Chagas, nos meios 

naturais e antrópicos? Quais são os ecótopos que determinam a presença dos 

insetos? Quais espécies de insetos estão no meio ambiente e nas casas? Quais 

são os elementos que caracterizam a possibilidade de encontrar insetos 

colonizando as unidades domiciliares? Qual a importância da paisagem para o 

sistema epidemiológico? Que metodologia utilizar para poder integrar os diferentes 

indicadores de presença dos vetores? 

3. Quais são as atividades desenvolvidas pelo Programa de Controle da Doença de 

Chagas (PCDCh) na região e qual o nível de participação ativa dos habitantes 

locais no programa? Quais programas e atividades humanas estão sendo 

desenvolvidos atualmente que poderiam gerar uma situação de exposição à doença 

de Chagas pelos habitantes? 

4. Como caracterizar o risco para a doença de Chagas a partir de elementos 

associados à sensibilidade dos ecossistemas e à vulnerabilidade das populações? 

Quais seriam estes elementos e se estes poderiam ser definidos como indicadores 

de situações de exposição à doença de Chagas? 

5. Como organizar uma abordagem holística e sistêmica dos elementos que 

influenciam a saúde e o bem-estar das comunidades levando em conta a 

complexidade das interações entre o meio ambiente e a saúde? Como representar 

esta problemática complexa de uma forma simples? 
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6. Quais são as dimensões e conceitos relevantes para subsidiar o processo de 

gestão de risco? 

7. Que modelo de gestão ecossocial do risco de transmissão da TA na área de estudo 

pode ser implementado em nível estadual?  

Este trabalho está dividido em 8 (oito) capítulos. O primeiro trata da doença de 

Chagas, dos elementos que compõem o sistema epidemiológico e de como este funciona 

em geral. Consta, ainda, neste capítulo, um histórico sobre as ações governamentais de 

controle desta doença.  

No segundo capítulo estão descritos os elementos essenciais que caracterizam a área 

de estudo e as duas localidades selecionadas, além da descrição geral dos materiais e 

métodos utilizados no decorrer dos estudos. Considerando o grande número de variáveis 

estudadas em campos disciplinares distintos, optou-se por apresentar os métodos e 

técnicas utilizadas no início de cada capítulo correspondente ao tópico estudado. 

No terceiro capítulo apresenta-se uma síntese dos resultados da pesquisa 

correspondente à caracterização socioambiental e econômica das localidades estudadas, 

cujos dados foram obtidos mediante a aplicação de um questionário pré-elaborado.  

O capítulo 4 traz os resultados dos inquéritos triatomínicos no meio ambiente e nas 

unidades domiciliares e os ecótopos naturais encontrados com caracterização detalhada 

dos ecossistemas e das unidades domiciliares presentes na região. O inseto focaliza o ciclo 

de transmissão da doença sendo, portanto, o fio condutor dos estudos de localização e 

distribuição do risco. As transmissões congênitas, por transplante de órgãos e transfusão 

sanguínea também apresentam importância epidemiológica, mas estão afastadas dos focos 

de infecção primários silvestres. De acordo com Romaña et al. (2003), as ações constantes 

e sistemáticas de vigilância entomológica são essenciais para o controle real dessas 

mudanças de comportamento dos triatomíneos, principalmente no que se referem à 

colonização destes nos domicílios, mesmo que o risco de infecção pelo T. cruzi não tenha 

sido identificado nos insetos. A fauna presente na região, importante por representar 

espécies de reservatórios do agente etiológico da doença de Chagas, também é 

apresentada segundo a observação dos entrevistados. Destaca-se, na sequência, o 

tratamento, análise e a espacialização dos dados, além de serem apresentadas as variáveis 

que mais contribuem para a emergência do risco de transmissão da doença em função da 

presença do vetor.  

As políticas públicas com ênfase na estrutura e funcionamento do Programa de 

Controle da Doença de Chagas (PCDCh) na Bahia e no município de Iraquara, são assuntos 

abordados no capítulo 5. Faz-se, também, uma avaliação sobre o funcionamento dos Postos 

de Informação de Triatomíneos (PITs), que é a atividade base do PCDCh. São, também, 

identificados os principais programas e atividades econômicas da região. Além disto, insere-
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se um estudo realizado sobre a sociedade e sua participação nas políticas públicas; a 

percepção dos entrevistados sobre questões socioambientais e sobre o desenvolvimento 

sustentável. 

O capítulo 6 corresponde às políticas públicas e inicia com uma contextualização do 

Programa de Controle da Doença de Chagas (PCDCh) na Bahia, sua estrutura e 

funcionamento no município de Iraquara, além de serem apresentados os dados 

entomológicos levantados por este programa. Faz-se, ainda, uma avaliação sobre o 

funcionamento dos Postos de Informação de Triatomíneos (PITs), que é a atividade base do 

PCDCh. Neste capítulo também são identificadas as atividades econômicas atuais, os 

programas e projetos locais. Além disto, insere um estudo realizado sobre a sociedade e 

sua participação nas políticas públicas; a percepção dos entrevistados sobre questões 

socioambientais e sobre o desenvolvimento sustentável. 

O sétimo capítulo trata da gestão do risco, as dimensões que caracterizam a 

complexidade na abordagem do risco, além de alguns conceitos importantes como o de 

complexidade, risco, espaço e antropossistema. Faz-se, ainda, uma reflexão acerca das 

incertezas, vulnerabilidades e desafios, sobre o funcionamento do sistema epidemiológico e 

das políticas públicas, em especial do PCDCh. 

Por fim, o último capítulo engloba, em uma discussão geral, os principais resultados, 

observações e comentários sobre cada tema abordado nesta tese. 

As recomendações encerram este trabalho.   
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1. A TRIPANOSSOMÍASE AMERICANA OU A DOENÇA DE CHAGAS 

 

1.1 O AGENTE ETIOLÓGICO DA DOENÇA DE CHAGAS  

 

O Trypanosoma (Schizotrypanum) cruzi (parasito hemoflagelado), é um protozoário 

pertencente à ordem Cinetoplastida, família Trypanosomatidae (Teixeira & Hecht, 2007). Foi 

descoberto e descrito por Carlos Justiniano Ribeiro das Chagas em 1909 e é o agente 

etiológico da doença de Chagas (Teixeira, 2007b).  

A doença de Chagas (DCh) ou tripanossomose americana (TA), primitivamente uma 

zoonose restrita aos mamíferos silvestres (tatus, gambás e roedores) e aos campos da 

América, desde a Patagônia até o sul dos Estados Unidos (Zeledon & Rabinovich, 1981) 

passou a se constituir um agravo para a saúde humana a partir da adaptação dos vetores às 

suas habitações (Silveira, 1985). Estes e outros mamíferos reservatórios do parasito 

conviviam e ainda convivem no meio natural com os triatomíneos, insetos vetores 

hematófagos conhecidos pelas populações locais no Brasil por ‗barbeiros‘3.  

O parasito circula entre os triatomíneos por meio de um mecanismo biológico, sem 

prejudicá-los ou destruí-los (Teixeira, 2007). Os vetores se contaminam durante a 

alimentação ingerindo o T. cruzi presente no sangue periférico dos mamíferos infectados. 

Após duas ou quatro semanas ocorre a multiplicação no tubo digestivo do vetor, em seguida 

o parasito é expulso para o ambiente externo por meio da urina ou das fezes do inseto. O 

tempo percorrido entre estas etapas é um elemento importante na transmissão do parasito, 

pois um bom vetor é aquele que defeca antes de deixar seu hóspede, durante ou logo após 

sua alimentação. As espécies Rhodnius prolixus, Triatoma infestans, T. dimidiata, T. 

maculata, T. brasiliensis apresentam esta particularidade (Zeledon, 1974).  

O T. cruzi possui um reservatório animal considerável, que são os mamíferos 

domésticos, peridomésticos e silvestres, o que implica mais de 200 espécies pertencentes 

às ordens: Primata, Marsupialia, Edentata4, Rodentia, Carnivora, Artiodactyla e Chiroptera 

(Teixeira et al., 2001). As aves e os animais de sangue frio (répteis, anfíbios) são refratários 

à infecção por este parasito (Teixeira, 2007), no entanto, representam importantes fontes de 

alimento para os vetores.  

A principal forma de transmissão do agente etiológico da doença de Chagas é vetorial, 

seguida pelas vias de transmissão transfusional, congênita ou transplacentária, por 

transplante de órgãos e oral (Brasil, 2005a), que ocorre por meio da ingestão de alimentos 

                                                 
3
 Também conhecido no nordeste brasileiro por ―bicudo, bicho de parede, chupão, fincão ou procotó‖. Em outros 

países, existem nomes vernaculares para diferentes espécies de insetos como "vinchuca" na Bolivia e Argentina, 
"yuru-pucu" no Nordeste de Argentina, ―pito‖ na Colômbia ou ―chinchorro‖ no Equador. 
4
 Atualmente designada como superordem Xenarthra. 
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contaminados pelas fezes dos vetores ou por urina de mamíferos como os marsupiais. 

Pode, ainda, ocorrer transmissão acidental em laboratórios e hospitais. 

Na transmissão vetorial o inseto introduz seu estilete ou ferrão (probóscide) na pele de 

sua presa para sugar, em menos de 10 minutos, o sangue de que necessita. Em seguida, o 

triatomíneo deposita o excremento contaminado com formas infectantes do T. cruzi 

(tripomastigotas metacíclicas) próximo ao local da picada (Teixeira, 2007; Teixeira & Hecht, 

2007). As pessoas podem, em seguida, ser infectadas tocando as mucosas dos olhos, da 

boca ou feridas abertas após ter mantido contato com este excremento. Os vetores também 

podem depositar fezes infectadas diretamente nos olhos enquanto a pessoa dorme.  

Um período de encubação de 72h é necessário para que o parasito possa se 

multiplicar na célula hospedeira antes que ocorram reações inflamatórias na pele (chagoma) 

ou na conjuntiva dos olhos (Sinal de Romaña5) que, em geral aparecem uma semana após 

a contaminação. Sintomas e sinais que prenunciam o envolvimento do coração e do sistema 

nervoso central na fase aguda da doença são: febre, mal-estar, cefaléia, dores musculares e 

articulares, anorexia, vômito, diarréia, sonolência, apatia, hepatosplenomegalia, edema, 

linfadenopatia e convulsão (Teixeira, 2007).  

Cerca de 95% dos indivíduos infectados são assintomáticos e depois de três a seis 

meses passam à fase indeterminada da infecção crônica (Teixeira, 2007). Nesta fase, 

milhões de latino-americanos migram para países não endêmicos e muitos, sem saber que 

estão infectados pelo parasito, propagam-no por meio de transfusões sanguíneas, 

transplante de órgãos e via congênita, tornando-se um problema nestes países.   

Após três ou mais décadas de infecção na fase latente, um terço dos pacientes pode 

desenvolver formas sintomáticas da fase crônica da doença. A disseminação do parasito no 

organismo afeta as fibras musculares, principalmente as cardíacas ou as digestivas. As 

lesões comprometem o coração (95,5% dos casos), o esôfago (megaesôfago) ou o intestino 

grosso (megacólon) (Teixeira, 2007).  

Segundo a WHO (2008, p. 2), ‖27% das pessoas infectadas apresentam sintomas 

cardíacos (que pode levar à morte súbita), 6% de lesões digestivas (principalmente 

megasplanchnia) e 3% de lesões nervosas periféricas‖. Em geral, essas complicações são 

graves e irreversíveis, podendo ser letais na forma cardíaca em função do bloqueio 

completo aurículo ventricular, insuficiência cardíaca, aneurisma e oclusão. Nos inúmeros 

animais reservatórios, as manifestações patológicas são mais discretas ou inexistentes 

(Romaña, 1992).  

                                                 
5 Edema bipalpebral, unilateral, elástico e indolor, de coloração róseo-violácea, acompanhado de reação ganglionar 
periférica, principalmente dos gânglios pré-auriculares. Além da sensação de tumefação, podem ocorrer prurido, 
lacrimejamento e dor local de pequena intensidade (Romaña, 1963). 
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Segundo pesquisadoras do Laboratório de Biologia Celular do Instituto Oswaldo Cruz-

Fiocruz6:  

[...] a doença de Chagas ainda representa um sério desafio (i) pela sua 
peculiar epidemiologia, caracterizada pela diversidade de situações de risco 
(grande número de vetores e reservatórios potenciais, variadas formas de 
infecção e diferentes estoques do parasito que circulam no ambiente 
domiciliar, peridomiciliar e silvestre), (ii) por não dispor de medidas 
profiláticas e esquemas terapêuticos mais eficientes, menos tóxicos e de 
baixo custo e (iii) pela falta de um entendimento mais completo da 
fisiopatologia da evolução da doença crônica. 

Entre 1975 e 2004 apenas 21 medicamentos foram registrados para as doenças 

tropicais (18) e tuberculose (3), representando 1,3% sobre o número total de medicamentos 

novos registrados para outras doenças (1.535) (Chirac & Torreele, 2006). Dentre as 

doenças negligenciadas, quatro são consideradas prioritárias para a produção de remédios: 

malária, doença do sono, leishmaniose e Chagas. Para o economista Eric Stobbaerts, 

membro da Iniciativa de Medicamentos para Doenças Negligenciadas (DNDi), a doença de 

Chagas é a mais negligenciada. De toda a verba destinada a estas quatro doenças, apenas 

0,25% foi destinada à doença de Chagas em 2007, o que representa US$ 10 milhões e 

metade deste montante é direcionada para pesquisas básicas7. 

Vários medicamentos tripanocidas foram experimentados até hoje e continuam sendo 

alvo de muitas investigações. Os fármacos nifurtimox e o benzonidazol, introduzidos nas 

décadas de 60-70, são os únicos existentes para o tratamento da doença. Estes compostos, 

apesar de algumas restrições8, vêm sendo sugeridos para o tratamento dos casos agudos e 

crônicos recentes com o objetivo de retardar ou evitar a evolução da fase crônica. 

 

1.2 O SISTEMA EPIDEMIOLÓGICO E SUA COMPLEXIDADE 

 

No caso das doenças infecciosas e parasitárias como a TA, o sistema epidemiológico 

é definido por Rioux (1977, 1990) como « um conjunto de unidades bióticas (organismos, 

células, órgãos, indivíduos, populações ou biocenoses) cuja coesão é assegurada por 

processos de interdependência (interconexões) ».  

                                                 
6
 Solange Lisboa de Castro e Maria de Nazaré Soeiro, pesquisadoras do Laboratório de Biologia Celular do 

Instituto Oswaldo Cruz-Fiocruz. Informação obtida em 20 jun. 2009 no site 
<http://www.fiocruz.br/chagas/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=125>   
7
 Informação obtida no site <http://www.agencia.fapesp.br/materia/10799/especiais/mais-negligenciada.htm> 

Acesso em 23 jul. 2009 
8
 Os medicamentos nifurtimox e benzonidazol (i) não são ativos durante a fase crônica da doença e apresentam 

sérios efeitos colaterais, (ii) requerem administração por longos períodos de tempo sob supervisão médica, (iii) 
há grande variação na susceptibilidade de isolados do parasito a ação destas drogas, (iv) populações de 
parasitos resistentes a ambos compostos têm sido relatadas, (v) apresentam alto custo, e (vi) não há 
formulações pediátricas, apesar do fato de que crianças até 12 anos possuírem maiores chances de se 
beneficiarem com o tratamento por não apresentarem ainda a sintomatologia crônica da doença. Solange Lisboa 

de Castro e Maria de Nazaré Soeiro, pesquisadoras do Laboratório de Biologia Celular do Instituto Oswaldo 
Cruz-Fiocruz. Informação obtida em 20 jun. 2009 no site  
<http://www.fiocruz.br/chagas/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=125>   

http://www.agencia.fapesp.br/materia/10799/especiais/mais-negligenciada.htm
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Posteriormente esse mesmo autor definiu o sistema epidemiológico como sendo o 

―conjunto de organismos que participam na expressão de uma doença em um dado 

momento e em um determinado contexto geográfico, constituindo um Sistema Ecológico‖ 

(Rioux, 2001; Sorre, 1943 apud Romaña; Emperaire; Jansen, 2003). O sistema 

epidemiológico pode, então, ser considerado como um caso particular de um sistema 

ecológico.   

Com base nas teorias de Beklemishev (1960) e de Rioux et al. (1977), a 

tripanossomíase americana é um sistema complexo de populações de agentes patogênicos, 

de reservatórios e de vertebrados que interagem entre si. Considera-se também, que 

existem dois tipos de sistemas, um natural (ou silvestre) e outro sinantrópico (ou 

intermediário) que, também, interagem entre si. No entanto, são sistemas autônomos (self-

supporting) e a circulação das populações de tripanossomas entre eles não é essencial para 

sua existência (Lysenko, 1977). O foco natural ocupa espaços na paisagem e seus limites 

podem ser determinados pela biogeografia dos biótopos dos vetores.  

Com isso, torna-se fundamental o conhecimento dos diferentes elementos que 

compõem o sistema epidemiológico que, no caso da doença de Chagas são as populações 

do agente etiológico (T. cruzi), seus reservatórios (mamíferos) e as populações dos insetos 

vetores (triatomíneos) presentes no ambiente. O componente entomológico é essencial em 

função da história natural da DCh (Brasil, 2005a).  

Os triatomíneos são membros do filo Arthropoda, classe Insecta, ordem Hemiptera, 

família Reduviidae e da subfamília Triatominae. Esta subfamília está composta por seis 

tribos (Triatomini, Rhodniini, Bolboderiini, Alberproseniini, Cavernicolini e Linshcosteini), 19 

gêneros e 137 espécies (Galvão, 2003). Segundo Lent & Wygodzinski (1979), os 

triatomíneos são Reduviídeos hematófagos e grande parte das espécies é responsável pela 

transmissão do T. cruzi, agente etiológico da doença de Chagas.  

Em geral, esses insetos medem entre 20 a 31mm de comprimento. A fêmea é maior 

que o macho em torno de 1 a 2mm e a distância que separa os olhos do local de inserção 

das antenas, além do comprimento da cabeça permitem diferenciar três gêneros principais, 

Rhodnius, Triatoma e Panstrongylus. O ciclo de desenvolvimento dos triatomíneos passa 

por ovos, cinco estádios larvais e adultos (machos e fêmeas). Somente após uma 

alimentação completa de sangue esses insetos crescem trocando de estádio por meio de 

‗mudas‘ (exúvias). A forma alada ocorre quando o inseto passa para a fase adulta (Argolo et 

al., 2008). 

A dispersão ativa desses vetores é feita pelo voo dos insetos adultos e assume grande 

importância epidemiológica, pois exemplares de espécies silvestres invadem os domicílios 
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podendo formar colônias9. O transporte passivo é efetuado pelo próprio homem ou pelos 

animais (ovos e ninfas colados nas plumas e pêlos). O êxodo rural de pessoas que vivem 

em áreas endêmicas em direção às cidades aumenta o risco de colonização das espécies 

domésticas em bairros periféricos (Schofield et al, 1987). 

Os fatores climáticos influenciam o tamanho das populações de triatomíneos, tanto no 

meio doméstico como silvestre, a alternância das estações seca e chuvosa parecem ser um 

fator essencial. Muitos estudos foram efetuados sobre o microclima em habitações rurais da 

América latina. Confirma-se que certas habitações suavizam as variações de temperatura e 

umidade relativas externas. Os materiais utilizados para a construção da moradia 

influenciam igualmente o microclima. Apesar destes estudos voltados à influência de fatores 

abióticos sobre as populações de insetos, as respostas continuam imprecisas a muitas 

questões, notadamente aquelas que concernem os mecanismos de ação da variação 

estacional dos fatores abióticos sobre a importância das populações de insetos 

(Rabinovitch, 1985). 

Sua distribuição geográfica está limitada às regiões do neo-ártico, neotrópico e 

oriental, até a Austrália. Treze gêneros vivem no continente americano, sendo a América 

latina o centro de sua dispersão. Os insetos são vetores do T. cruzi somente na América 

latina, de 0 a quase 4.000m de altitude, entre as latitudes 40° ao Norte e 46° ao Sul (Lent & 

Wygodzinski (1979). 

Os triatomíneos compartilham seu habitat com os vertebrados que lhes servem de 

alimento (FIGURA 1). No meio silvestre, seu habitat é o mesmo dos marsupiais, edentados, 

roedores, carnívoros, morcegos e aves, ou seja, ninhos, ocos de árvores e tocas. Os insetos 

vivem também nas rochas, em palmeiras e em bromélias, ecótopos provavelmente 

primitivos. Nas casas, os insetos têm tendência a preferir lugares obscuros, fissuras de 

muros e paredes, caixas, roupas, papéis velhos, quadros e camas. No peridomicílio 

encontram abrigos, principalmente, em galinheiros, chiqueiros e em amontoados de 

materiais (lenha, tijolos, telhas, pedras). Vivem ainda em telhados feitos com folhas ou 

madeira (Carcavallo, 1998b).  

Os três ciclos da doença: domiciliar, peridomiciliar e silvestre são determinados por 

suas fontes de alimento. Os insetos presentes nestes diferentes ambientes infectam o 

homem e/ou os animais, que voltam a infectar os insetos. Os triatomíneos podem ‗jejuar‘ 

vários meses e reduzir suas atividades durante os dias frios do ano. Esta particularidade 

contribui para o difícil trabalho de erradicação destes nas casas, uma vez que podem passar 

                                                 
9 Liléia Diotaiuti, Laboratório de Triatomíneos e Epidemiologia da Doença de Chagas, Centro de Pesquisas René 

Rachou – Fiocruz. Informação obtida no site <http://www.fiocruz.br/chagas/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=83> 
Acesso em 20 jun. 2009. 
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muitos meses ou até um ano, antes que entrem em contato com os inseticidas que são 

pulverizados sobre as paredes, o piso e os telhados (Forattini, et al., 1974a).  

Os predadores naturais dos triatomíneos podem ser bons reguladores populacionais, 

dentre eles estão os heterópteros insetívoros, insetos da família Scelionidae (parasitos de 

ovos), aranhas, aves e mamíferos (roedores, marsupiais e macacos). A predação é uma via 

de infecção para os hospedeiros e, além destes predadores, fungos como Beauverea 

bassiana e Metarrhizium anisopliae vêm sendo estudados por exercerem ação letal sobre 

estes vetores10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1: Fonte: Ciclo de transmissão do Trypanosoma cruzi (simplificado). Infográfico: Venício Ribeiro, 
ICICT/Fiocruz (Argolo et al., 2008). 

 

Diferentes autores concordam que as atividades humanas durante o processo de 

ocupação dos territórios, acentuaram e acentuam ainda agora os desequilíbrios ecológicos.  

                                                 
10

 Liléia Diotaiuti do Laboratório de Triatomíneos e Epidemiologia da Doença de Chagas, Centro de Pesquisas 
René Rachou – Fiocruz.  Informação obtida no site  
<http://www.fiocruz.br/chagas/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=83>  Acesso em 17 nov. 2008 
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Os triatomíneos passaram a invadir as habitações rústicas e pobres dos lavradores e 

colonos em busca de alimentação (Mouchet; Brengues, 1990; Desmoulières, 1995; Vinhaes 

& Dias, 2000; Dias, 2001; Romaña; Emperaire; Jansen, 2003).  

No século XX, a situação evoluiu de tal forma, que os insetos estão colonizando as 

habitações de cidades como, por exemplo, T. dimidiata que há muitos anos é encontrado 

em alguns bairros na periferia da cidade de Guayaquil, no Equador (Romaña, 1963). 

 

1.3 O PROGRAMA DE CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS (PCDCH) 

 
Este capítulo teve por objetivo entender como surgiu e evoluiu o Programa de Controle 

da Doença de Chagas (PCDCh) no Brasil, bem como conhecer seu modo de funcionamento 

atual no estado da Bahia e, particularmente, no município de Iraquara. Visou, ainda, detectar 

aspectos que possam ter comprometido ou estejam comprometendo o bom 

desenvolvimento do programa.  

Como a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) foi a maior responsável pela 

elaboração, coordenação e implementação das ações do programa, julgou-se importante 

fazer um breve relato histórico dessa Fundação, tanto para valorizar e reconhecer todo o 

trabalho prestado no combate às endemias desde o período pós-guerra, como para 

entender o que aconteceu com o Serviço Especial de Saúde Pública (SESP) e a Fundação 

SESP ou com aquela que permaneceu na memória dos moradores locais até hoje: a 

Superintendência de Campanhas de Saúde Pública (SUCAM).  

 
1.3.1 A Fundação Nacional de Saúde (Funasa) 

 
Durante a 2ª Guerra Mundial a região amazônica foi intensamente explorada com a 

extração de borracha em função da grande demanda que vinha dos países desenvolvidos. 

Na época, o governo brasileiro decidiu implantar ações no campo da saúde para minimizar 

as péssimas condições de trabalho em que se encontravam os seringueiros. Nasceu então 

o Serviço Especial de Saúde Pública (SESP) por meio de um ‗Convênio Básico‘ firmado 

entre o Brasil e os Estados Unidos, em 17 de julho de 1942. Na 1ª cláusula desse convênio 

o SESP é definido como sendo uma unidade administrativa mantida pelo Instituto de 

Assuntos Interamericanos (IAIA) e subordinada diretamente aos Ministérios da Educação e 

da Saúde do Brasil (Campos, 2006). Na época foram criados serviços para combater a 

peste, a malária, a febre amarela, além de campanhas de combate à esquistossomose e ao 

Tracoma.  

Em 06 de março de 1956 foi criado o Departamento Nacional de Endemias Rurais 

(DNERu) e quando o ‗Convênio Básico‘ estava próximo de se encerrar definitivamente, 

durante o governo do Presidente Juscelino Kubitschek, a solução encontrada na época foi a 
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de transformar o SESP em uma Fundação. O anteprojeto de Lei foi elaborado pelo 

Departamento de Administração do Serviço Público (DASP), pelo Ministério da Saúde e pelo 

próprio SESP e encaminhado ao Congresso Nacional em 10 de dezembro de 1958, por 

meio da mensagem nº 513. Após aprovação, a Lei nº 3.750 foi sancionada pelo então 

Presidente da República, passando o SESP a denominar-se Fundação de Serviços 

Especiais de Saúde Pública (FSESP) (Bastos, 1996).  

Em 1970, com a reforma no Ministério da Saúde, foi criada a Superintendência de 

Campanhas de Saúde Pública (SUCAM) a partir da integração do DNERu, da Campanha de 

Erradicação da Malária (CEM) e da Campanha de Erradicação da Varíola (CEV)11. 

A Fundação Nacional de Saúde (Funasa) foi criada em 1990 com a fusão da SUCAM 

e FSESP, tornando-se um órgão executivo do Ministério da Saúde com a missão de 

trabalhar com a inclusão social atuando na área de Engenharia de Saúde Pública.  

Quando foi definida a descentralização das ações e serviços de saúde da FNS, como 

prioridade político-institucional por meio da Portaria FNS12 nº 1.883, de 16/12/1993, a 

fundação passou a trabalhar até 2003 nas atividades de estruturação e apoio às secretarias 

estaduais de saúde para organização do sistema de vigilância de fatores biológicos (vetores, 

hospedeiros, reservatórios, animais peçonhentos) e de contaminantes ambientais químicos 

e físicos. Em 2003 a Funasa passou a atuar na área de Atenção Integral à Saúde dos Povos 

Indígenas e de Saneamento Ambiental. 

A Funasa vem buscando integrar as políticas públicas de saúde e saneamento por 

meio de ações descentralizadas, fornecendo apoio técnico e/ou financeiro para as obras de 

saneamento nos municípios a partir de critérios epidemiológicos e ambientais. Sua missão13: 

Realizar ações de saneamento ambiental em todos os municípios brasileiros 
e de atenção integral a saúde indígena, promovendo a saúde pública e a 
inclusão social, com excelência de gestão, em consonância com o SUS e 
com as metas de desenvolvimento do milênio. 

 

1.3.2 Breve histórico do programa de controle no Brasil 

 

Em 1943, foi criado o Centro de Estudos e Profilaxia da Fundação Oswaldo Cruz, em 

Bambuí, Minas Gerais, dando início aos trabalhos de controle da doença de Chagas. As 

pesquisas na época estavam direcionadas ao controle químico dos vetores e vários ensaios 

foram efetuados na região do triângulo mineiro. Sob a responsabilidade do Serviço Nacional 

de Malária, em 1950, decidiu-se dar início às campanhas de profilaxia da doença de Chagas 

                                                 
11

 Decreto nº 66.623, de 22/5/1970. Informação obtida no site 
<http://www.Funasa.gov.br/internet/museuCronHis.asp>  Acesso  em  27/07/2008 
12

 Informação obtida no site <http://www.Funasa.gov.br/internet/museuCronHis.asp>  Acesso em 04 jun. 2009 
13

 Informação obtida no site <http://www.funasa.gov.br/internet/museuFunHoj.asp>  Acesso em 21 abr. 2010 
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ao longo do vale do Rio Grande, entre os estados de Minas Gerais e São Paulo (Brasil, 

1996a). 

Somente a partir de 1975 as ações de controle vetorial da DCh foram sistematizadas e 

reestruturadas na forma de um programa de alcance nacional, que contou com os recursos 

excedentes do Programa da malária (Vinhaes e Dias, 2000). Influenciado pelo Programa 

Integrado de Doenças Endêmicas (PIDE), criado pelo então Conselho Nacional de 

Pesquisas14 (CNPq), o governo federal, por meio da SUCAM, passou a mensurar a real 

importância de elaborar um Projeto de controle para a DCh, com um planejamento 

adequado e eficaz de combate aos insetos vetores desse protozoário (Venâncio, 2004). 

Entre 1975 e 1980 o Governo Federal realizou os primeiros inquéritos entomológicos e 

sorológicos em todo o país (Brasil, 1996a). Os resultados permitiram identificar as áreas 

endêmicas com riscos epidemiológicos e melhor definir as ações de controle vetorial da 

DCh. A partir desses inquéritos os servidores também obtiveram um bom reconhecimento 

geográfico das áreas em que atuavam. Para facilitar a elaboração de estratégias de ação 

para o controle da endemia, foram elaborados croquis pelos próprios servidores, para 

controle da localização das Uds em ordem numérica15. Esse método manual continua sendo 

utilizado pelos atuais servidores. 

No final da década de 1980, as ações de combate aos insetos vetores com as 

atividades de borrifação de inseticidas foram priorizadas por espécie. Foram agrupadas 

aquelas com hábitos de comportamento comuns. O ano de 1983 foi considerado pela 

Funasa um marco importante na história do controle da DCh no país, por terem conseguido 

exercer um controle vetorial pleno. Foram realizados 1.131.724 inquéritos entomológicos 

nas Uds e 105.329 borrifações nos municípios localizados em área de risco no Brasil, 

somente em 1983 (Venâncio, 2004). 

Em 1985 houve a descentralização das ações de vigilância entomológica, iniciando um 

processo de participação direta das populações rurais por meio da implementação dos 

Postos de Informação dos Triatomíneos (PITs) nos municípios livres da ocorrência de 

Triatoma infestans. Manter as Uds livres da transmissão vetorial por espécies autóctonas 

silvestres passou a ser uma responsabilidade dos habitantes locais e os agentes da 

―SUCAM‖ iniciaram o trabalho de divulgação dos novos procedimentos. Este sistema de 

vigilância dos PITs continua vigente. 

Em 1986, os trabalhos foram prejudicados pela deficiência de pessoal em função da 

epidemia da dengue, quando foi preciso deslocar muitos servidores do programa de 

                                                 
14

 O Conselho Nacional de Pesquisas foi criado em 1951 e hoje é conhecido por Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq). Informação obtida no site 
<http://www.fiocruz.br/chagas/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=59> Acesso em 21 mai  2008. 
15

 Informação oral obtida junto ao Coordenador Regional do PCDCh na Bahia, ligado à 27ª Diretoria Regional de 
Saúde (DIRES). 
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Chagas. Com a descentralização das ações e serviços do PCDCh, tanto a SUCAM como a 

FSESP foram impedidas de contratar pessoal. O quadro de servidores foi envelhecendo e 

diminuindo em função das aposentadorias e falecimentos (Venâncio, 2004). Segundo o 

Coordenador do PCDCh na Bahia, a Constituição de 88, as conferências de saúde e a 

proposta de reforma sanitária também interferiram no programa de controle, fazendo com 

que a ‗SUCAM‘ deixasse de atuar ativamente no campo da saúde pública. 

Com a criação da Funasa, em meados de 1990, os servidores interromperam seus 

trabalhos rotineiros para repassar as atividades dos órgãos extintos à nova Fundação, sem 

que houvesse contratação de pessoal. A erradicação do T. infestans era prioridade para a 

Funasa por ser uma espécie exótica16 adaptada aos domicílios e o principal transmissor da 

doença de Chagas17.  

Em julho de 1991, os Ministros de Saúde dos países do Cone Sul criaram a Comissão 

Intergovernamental para a Eliminação de Triatoma infestans e Interrupção da 

Tripanossomíase Americana por Transfusão (Incosul). Esta foi uma das primeiras iniciativas 

para combater a doença de Chagas nas Américas18. A partir desse encontro estabeleceu-se 

a meta de erradicação da espécie T. infestans das Uds nas áreas endêmicas, assim como 

das demais espécies intradomiciliares (Ramos Junior, 2001). 

Os trabalhos decorreram normalmente de 1992 a 1999 quando os municípios 

certificados19 passaram a assumir as ações de controle da DCh, auxiliados pela Secretaria 

de Saúde de cada estado, sempre mantendo a prioridade de eliminação do T. infestans. 

A distribuição dessa espécie se espalhava por 711 municípios inseridos em 13 

Estados brasileiros20 os quais foram sendo certificados entre 2000 e 2005 pela Organização 

Pan-Americana de Saúde (OPAS) à medida que iam interrompendo a transmissão vetorial 

por meio desse vetor, à exceção da Bahia. A situação epidemiológica em cada estado era 

avaliada por comissões nacionais e internacionais. Entre 2003 e 2006 o programa de 

                                                 
16 Supõe-se que esta espécie tenha sua origem em Yungas, uma região aberta e árida da Bolívia (Forattini, 

1980). 
17

 Informação oral obtida junto ao Coordenador Estadual do PCDCh na Bahia 
18 Informação obtida no site <http://www.fiocruz.br/chagas/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=25>  Acesso em 09 

jun. 2009 
19 O processo de certificação para o controle de endemias em cada município ocorre da seguinte forma: os 

municípios se certificam perante o Estado declarando que querem assumir a responsabilidade sobre os serviços 
de saúde pública, incluindo a atenção básica. Por meio de uma Programação Pactuada Integrada (PPI), os 
representantes do Estado contactam o município e discutem as ações a serem desenvolvidas nos 
subprogramas. A prefeitura decide pelos programas a serem trabalhados, assina e recebe o recurso diretamente 
do governo Federal, o qual é calculado de acordo com critérios definidos em Lei e publicado em Portarias. O 
estado acompanha a PPI e realiza fiscalizações de rotina. 
20 Informação obtida no site <http://portal.saude.gov.br/portal/svs/visualizar_texto.cfm?idtxt=24250>  Acesso em 

09 jun. 2006 
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controle recebeu reforço para as medidas de controle com recursos da SVS/MS (QUADRO 

1), assegurando o efetivo controle da doença no país21. 

Em 2002, técnicos da Secretaria de Vigilância em Saúde/MS e da Secretaria de Saúde 

do Estado da Bahia (SESAB) elaboraram o Plano de eliminação do T. infestans específico 

para este estado visando o combate destes vetores com inseticidas de ação residual22. Em 

2004, definiu-se o prazo de 2 anos para a eliminação do vetor nos domicílios de 29 

municípios baianos23.  

 

ATIVIDADES RECURSOS (R$) 

Melhoria Habitacional 61 000 000,00 

Equipamentos e veículos 9 145 500,00 

Repasse a estados e municípios para atividades de controle 3 283 520,00 

Inquérito Nacional de soroprevalência 2 759 950,00 

Reuniões de avaliação, capacitações, publicações, congressos e 
acompanhamento do programa junto aos estados. 

2 675 675,00 

Aquisição de insumos (inseticidas e desalojantes) 18 000 000,00 

Pesquisa sobre transmissão congênita 600.000,00 

Pesquisa sobre o Triatoma rubrofasciata em São Luis 100 000,00 

Avaliação da eficácia dos Kits sorológicos 120 000,00 

TOTAL 97 684 645,00 

     QUADRO 1 - Recursos gastos para controle da doença de Chagas. Brasil, 2003-2006 
     Fonte: Ministério da Saúde – Secretaria de Vigilância em Saúde24 (SVS), 2006. 

 

O plano de eliminação do principal vetor utilizou como parâmetro para suas ações os 

dois inquéritos nacionais realizados no país. O primeiro, que aconteceu entre 1975 e 1980, 

cobriu uma área de risco de infecção que representava 36% do território nacional, 

compreendendo 13 Estados25.  

Outro inquérito foi realizado com estudantes entre 7 a 14 anos de todos os estados 

endêmicos durante o período de 1989 a 1999. Das 244.770 amostras colhidas, 329 foram 

positivas para o T. cruzi, atingindo uma prevalência média geral de 0,13%26. Em 2002 o 

Ministério da Saúde iniciou um novo inquérito nacional que está próximo de ser concluído.  

                                                 
21 Informação publicada no site http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/nota_chagas0206.pdf sob o título: 

―Brasil receberá certificado internacional da interrupção da transmissão vetorial da Doença de Chagas pelo 
Triatoma Infestans‖. Acesso em 07 jun. 2006 
22 Informação obtida no site < http://www.infectologia.org.br/default.asp?site_Acao=MostraPagina&paginaId=134 

&mNoti_Acao=mostraNoticia&noticiaId=934>  Acesso em 12 dez. 2007 
23 Informação publicada em 16/07/2004 no site http://portal.saude.gov.br/portal/aplicacoes/noticias/noticias_ 

detalhe.cfm?co_seq_noticia=10445 
24 Informação publicada no site <http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/nota_chagas0206.pdf>, no 

documento ―Brasil receberá certificado internacional da interrupção da transmissão vetorial da Doença de 
Chagas pelo Triatoma Infestans‖. Acesso em 06 jun. 2006 
25 Informação obtida no site <http://portal.saude.gov.br/portal/svs/visualizar_texto.cfm?idtxt=24250>  Acesso em 

10 jun. 2008 
26 Informação obtida no site <http://189.28.128.100/portal/saude/Gestor/visualizar_texto.cfm?idtxt=21265> 

Acesso em 10 jun. 2008 
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Em abril de 2006 o estado da Bahia elaborou o relatório ―Informe de Situação do 

Controle da Doença de Chagas, com especial referência aos avanços logrados na 

interrupção da transmissão vetorial pelo Triatoma infestans‖. Este documento, que aborda 

todas as etapas do PCDCh na Bahia foi avaliado pela comissão do CONESUL e, em 09 de 

junho de 2006 foi homologada a certificação de interrupção para o estado da Bahia. O Brasil 

foi declarado pela OPAS como zona livre de transmissão da doença de Chagas pelo T. 

infestans. As atividades de controle desse vetor continuam intensificadas em alguns 

municípios do estado onde ainda persistem alguns focos dessa espécie com o objetivo de 

garantir a interrupção de forma permanente (Bahia, 2006).  

No final de março de 2006 a SVS-MS promoveu em Brasília a I Reunião da comissão 

representativa dos técnicos estaduais do PCDCh, com a participação de colaboradores 

convidados e técnicos do Programa Nacional da SVS. Como resultado, em maio de 2006 foi 

encaminhado aos estados o relatório da reunião onde estão definidas as atividades a serem 

executadas para o controle e vigilância da doença de Chagas em função do grau de risco 

atribuído a cada município27.  

Enquanto no ‗Consenso Brasileiro em Doença de Chagas‘ (Brasil, 2005a), publicado 

pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, foram estabelecidas novas 

diretrizes para o combate à doença de Chagas28. As espécies silvestres que tinham 

importância secundária no programa anterior passam a ser objeto de atenção no processo 

atual de transmissão vetorial, bem como prevê ações na Amazônia Legal. O risco de 

transmissão da DCh também depende ―da persistência de focos residuais de T. infestans, 

com o achado episódico em alguns estados e da ocorrência de surtos episódicos de 

transmissão oral‖. 

O trabalho de vigilância epidemiológica do PCDCh segue, atualmente, os padrões de 

transmissão por área geográfica. Nos estados29 que originalmente representam risco para a 

transmissão vetorial a vigilância epidemiológica ―visa detectar a presença e prevenir a 

formação de colônias domiciliares do vetor‖. Na Amazônia legal a vigilância epidemiológica 

da DCh está ―centrada na detecção de casos agudos e surtos e se apóia no programa de 

Vigilância Epidemiológica da Malária‖30. 

No Guia de Vigilância Epidemiológica (Brasil, 2005b) estão definidos os seguintes 

objetivos para o controle da DCh no país:  

 Manter erradicado o Triatoma infestans e sob controle as outras espécies 

importantes na transmissão humana. 

                                                 
27 Ofício Circular n°168 GAB/SVS/MS de 03/05/2006 (SIPAR 25000.069311/06-18). 
28 Este consenso teve a colaboração de 44 pesquisadores de instituições de ensino e de pesquisa brasileiras. 
29

 Estados de AL, BA, CE, DF, GO, MA, MG, MS, MT PB, PE, PI, PR, RN, RS, SE, SP e TO. 
30

 A Amazônia Legal compreende os seguintes estados: AC, AM, AP, RO, RR, PA, TO, parte do MA e do MT. 
Informação obtida no site <http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=27874>  Acesso em 
10 mai. 2008 
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 Investigação epidemiológica de casos agudos, de transmissão vetorial, transfusional 

ou transplacentária, visando a adoção de medidas de controle adequadas. 

 Monitoramento da presença do vetor nos domicílios (vigilância entomológica). 

 Monitoramento da infecção na população humana, através de inquéritos sorológicos 

periódicos. 

O Ministério da Saúde divulgou dados atualizados em 12/11/2007 sobre os casos 

agudos de doença de Chagas registrados entre 2005 e 2009 (QUADRO 2)31. Ressalta-se que 

somente os casos sintomáticos são registrados e que o aumento constante na região norte 

e o surto ocorrido em Santa Catarina em 2005, estão ambos relacionados à transmissão 

oral.  

 

Região e UF 2005 2006 2007 2008 2009 

Região Norte 10 88 129 123 229 

Amazonas 0 0 26 0 3 

Pará 10 83 87 98 210 

Amapá 0 5 15 20 15 

Tocantins 0 0 1 5 0 

Acre 0 0 0 0 1 

Região Nordeste 2 24 1 7 7 

Maranhão  2 1 1 5 5 

Piauí  0 2 0 1 1 

Ceará 0 8 0 1 1 

Bahia 0 13 0 0 0 

Região Sudeste 0 3 0 0 0 

São Paulo 0 3 0 0 0 

Região Sul 24 0 0 0 0 

Santa Catarina 24 0 0 0 0 

Região Centro Oeste 0 1 1 0 0 

Mato Grosso 0 1 1 0 0 

Brasil 36 166 131 130 236 

QUADRO 2 - Casos de Doença de Chagas Aguda (DCA). Brasil, Grandes Regiões e Unidades Federadas que 
tiveram ocorrências. 2005 a 2009 
Fonte: PNCDCH/SVS/MS. Dados atualizados em 21/04/2010. 

 

Por fim, salienta-se que o Ministério da Saúde conta com o apoio de vários 

pesquisadores na promoção de eventos, elaboração de programas de controle e normas 

específicas para o controle epidemiológico, entomológico, análises laboratoriais 

(entomológicas e humanas), tratamento e acompanhamento dos pacientes chagásicos pelo 

SUS.  

                                                 
31

 Informação obtida no site http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/casos_chagas_tabelas.pdf   Acesso em 
10 mai. 2008. Os dados de 2008 e 2009 foram obtidos em 21 abr. 2010 no site 
http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/tabnet/tabnet?sinannet/chagas/bases/chagasbrnet.def  
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2. A AREA DE ESTUDO E METODOLOGIA 
 
2.1 O MUNICÍPIO DE IRAQUARA (BAHIA) 
 
2.1.1 Breve histórico da ocupação territorial 
 

Existem poucas publicações32 que relatam a história da Chapada Diamantina como 

um todo e estas enfatizam, sobretudo, as sagas dos indomáveis e temerosos coronéis do 

sertão, repletas de traições, vinganças, desavenças políticas e assassinatos. As incansáveis 

aventuras em busca dos diamantes destacam um comportamento de época extremamente 

autoritário, ambicioso e isento de qualquer preocupação com os interesses coletivos. 

No início do século XVII, a crescente ascensão das minas de ouro de Jacobina e de 

Rio de Contas provocou a abertura de uma estrada que as interligasse e cortava o atual 

município de Seabra, atraindo a vinda de portugueses desiludidos com as exigências reais 

vinculadas à atividade de mineração. As terras ocupadas eram doadas pelo governo 

imperial, na forma de sesmarias, e esses antigos desbravadores desenvolviam nessas 

áreas, atividades agropecuárias. (Torres Filho & Alves Filho, 1958). 

Américo Chagas (1998, p. 45) cita em seus relatos que o povoado Cochó do Malheiro, 

município de Seabra (situado no extremo sudoeste da APA Marimbús/Iraquara), foi um 

―grande centro de comércio e de criação de gado na estrada real do sertão, passagem 

obrigatória das boiadas de Goiás e das cavalhadas do São Francisco‖. 

A Parnaíba (ex-Esconso), hoje Vila de Iraporanga (município de Iraquara), foi a 

primeira povoação a se formar na região por estar situada à margem da antiga estrada real 

e por existir água em abundância em uma lagoa (400 x 200m de águas sulfurosas, utilizada 

naquela época durante o inverno). Em seguida aconteceu o povoamento da atual sede do 

município de Seabra, que na época (1847) se chamava Nossa Senhora da Conceição do 

Campestre e que pertencia ao município de Nossa Senhora do Livramento do Rio de 

Contas, situada no extremo sul da Chapada Diamantina, Bahia. Em 1863 foi criado o distrito 

de paz de Campestre, que cinco anos após, foi transferida para o município de Lençóis. O 

influente Coronel Heliodoro de Paula Ribeiro, homem de maior fortuna na região e que 

habitava a localidade de Cochó do Malheiro, em consequência de desentendimentos entre 

grupos políticos, fez com que em 1889 o distrito de Campestre fosse elevado à categoria de 

Vila Agrícola de Campestre. (Américo Chagas, 1998; Torres Filho & Alves Filho, 1958).  

Assim foi criado o município de Campestre e desvinculado do município de Lençóis. 

Em 1891, Campestre foi elevado à categoria de cidade e somente em 1915 passou a 

denominar-se Seabra. 

                                                 
32

 Essas publicações relatam fatos históricos da região, repassados de geração a geração, ou então, resgatados 
por meio de documentos escritos na época, como o diário de viagem do Dr. Theodoro Sampaio e do médico 
lavrista Américo Chagas. 
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A denominação de Vila Agrícola de Campestre indicava qual era a atividade principal 

na região no início de sua ocupação. Outro relato que confirma a tradição agrícola da região 

cita que na década de 1950, em Iraporanga (ex-Parnaíba), existia o Posto Agropecuário de 

Seabra, mantido pelo Ministério da Agricultura e que prestava assistência à agricultura e à 

pecuária da região. Nessa época, os produtos agrícolas eram transportados em grande 

escala para as praças de Salvador, Itaberaba e Palmeiras. Em 1955, Seabra ficou 

classificada em 3º lugar no Estado quanto à produção de milho, 5º quanto à cebola, 8º 

quanto à cana-de-açúcar e em 9º com a produção de feijão. A produção agrícola da região 

também forneceu alimento às diversas comunidades que surgiram nas Lavras Diamantinas. 

Em 1930, o povoado Poço de Manoel Félix (atual cidade de Iraquara), foi elevado à 

categoria de vila com o nome de João Pessoa. Nessa época pertencia ao município de 

Seabra e tornou-se distrito em 1933. Somente em 05 de julho de 1962, Iraquara (ex-João 

Pessoa) foi desmembrada de Seabra e elevada à categoria de cidade. Atualmente o 

município possui dois distritos: sede e Iraporanga (Torres Filho & Alves Filho, 1958). 

A tradição agrícola sempre se manteve na região, contudo a porção serrana situada 

ao leste da área de estudo fez sua história com a explotação de diamantes e carbonados. O 

povoado de Riacho do Mel, hoje município de Iraquara, é testemunho de uma época em que 

aventureiros e garimpeiros invadiram a região das Lavras Diamantinas em busca de 

riquezas. Esse povoado também faz parte do itinerário das antigas estradas real e boiadeira, 

guardando vestígios como os rústicos calçamentos na serra. 

Os garimpeiros iniciaram as atividades em Mucugê, então arraial de Santa Izabel do 

Paraguassú, em 1844 e em pouco tempo as lavras se multiplicaram, atingindo extensas 

áreas rumo ao norte, seguindo o complexo da serra do Sincorá. Ex-garimpeiros da região de 

Lençóis dizem que: ―em toda a serra não há 1m2 de área que não tenha sido lavrada e o 

curso de seus rios desviados‖. Houve um período que havia em Lençóis, município vizinho à 

Iraquara, aproximadamente 30 mil garimpeiros em plena atividade (relatos obtidos 

informalmente). Segundo Sampaio (1998, p. 141)33 em seu diário de viagem (1879-80), ―[...] 

a mineração tomou um impulso tão considerável que as pedras preciosas começaram a 

depreciar-se, tão grande era quantidade dellas nos mercados‖. 

A sede do município de Palmeiras, outro município vizinho ao de Iraquara, também 

surgiu com a vinda de garimpeiros procedentes de Santa Izabel do Paraguassu para uma 

fazenda situada no riacho Lajedinho, fundada entre 1815 e 1819. Em 1864 o Arraial das 

Palmeiras já era um lugar em ascensão, atraindo garimpeiros das lavras de Lençóis e 

Andaraí. Em dezembro de 1930 foi desmembrada do município de Lençóis e elevada à 

categoria de cidade, tornando-se sede do município de mesmo nome: Palmeiras.  

                                                 
33

 O diário de viagem do Dr. Theodoro Sampaio foi publicado no livro intitulado ―O rio de São Francisco e a 
Chapada Diamantina‖, editado em 1998. 
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Sampaio (1998, p. 143) relata a franca decadência em que se encontrava a atividade 

de mineração por volta de 1879 e que ―os trabalhos agrícolas começavam a solicitar 

attenção dos habitantes já agora desenganados de que não podiam esperar mais nada da 

mineração‖. Este pode ter sido um fato importante para o aumento das áreas agrícolas e da 

ocupação humana na área objeto deste estudo, sobretudo por sua proximidade com as 

áreas de garimpo. 

No que se refere aos aspectos políticos do sertão, a política baiana se misturava 

enormemente com a forte personalidade dos coronéis que eram, de acordo com Pang 

(1979, p. 45): ―[...] políticos individualistas, autônomos, ricos e, às vezes bem protegidos de 

interferências externas‖ e agiam sempre em troca de favores mantendo a população 

residente dependente de suas vontades e interesses. Os coronéis eram, na realidade, ‗a 

própria Lei‘ nas áreas que dominavam e aonde exerciam o poder. 

Mesmo com a queda do império em 15 de novembro de 1889 e com o advento da 

primeira República, muitos coronéis mantiveram-se no poder, sobretudo porque ―[...] não 

havia na Bahia nenhum grupo socioeconômico que surgisse para dirigir o novo governo‖ 

(Pang, 1979, p. 65). Este cenário foi descrito com ênfase por Pang da seguinte forma: 

[...] uma divisão política entre o litoral e o sertão; um forte sistema de grupos 
múltiplos dominados por personalidades, e um alto grau de política de 
reflexos pavlovianos, ditada segundo o capricho do governo do Rio. A 
interação desses traços políticos resultou num sistema instável de governo, 
que por sua vez consolidou o poder das classes dominantes do sertão. 

Neste cenário, as guerras políticas e de clãs eram intermináveis e decorrentes da falta 

de uma autoridade estadual efetiva no sertão. Assim permaneceu até a Revolução de 1930, 

quando o novo regime de governo liderado por Getúlio Vargas ordenou o desarmamento 

dos coronéis e em seguida a detenção dos principais coronéis de Lavras Diamantinas e da 

região do São Francisco. Horácio de Matos, o mais poderoso dos coronéis das Lavras 

Diamantinas e da Bahia, foi o primeiro a entregar suas armas e a munição, ordenando a 

seus seguidores que também assim o procedessem. Em janeiro de 1931 os coronéis foram 

libertados e Horácio de Matos foi o único a receber ordens para permanecer em Salvador 

(Pang, 1979). Em maio do mesmo ano o Coronel foi assassinado e ―... com a morte de 

Horácio, a tradição de violência na política terminou; com a revolução, iniciou-se uma nova 

fase política‖ (Pang, 1979, p. 217). 

Ao longo desse período reinado pelos coronéis, pequenos lotes de terra foram 

distribuídos às famílias e outras foram se instalando na zona rural, formando pequenos 

agrupamentos e adquirindo pequenas áreas para o plantio por meio de simples recibos de 

compra e venda. Até hoje muitas famílias não possuem a posse legal das áreas de cultivo e 

aqueles que não ganharam terra e não puderam comprar, trabalham como meeiros ou 

arrendatários. Desta forma a população rural se desenvolveu promovendo um importante 
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impacto sobre o meio ambiente tendo como consequência uma forte fragmentação da 

paisagem.  

 
2.1.2 As comunidades selecionadas e a APA Marimbús/Iraquara  

 
Foram selecionadas para este estudo duas comunidades pertencentes ao município 

de Iraquara: Lagoa de Santa Rita e Olhos d´água. Este município está situado na região 

nordeste do Brasil, na porção central do estado da Bahia, na microrregião de Irecê. O 

município está inserido na Região Econômica da Chapada Diamantina no semiárido baiano, 

possui uma área de 800 Km2, 23.867 habitantes34 e suas vias de acesso ocorrem pelas 

rodovias BR 242 e BA 122. Limita-se com os municípios de Souto Soares (norte), Seabra 

(oeste e sul), Palmeiras (sul) e Lençóis (leste) (FIGURA 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2 - Localização geográfica do município de Iraquara e das localidades pesquisadas: Lagoa de Santa Rita 
e Olhos d´água. A linha pontilhada em azul delimita a APA Marimbús / Iraquara no município. Bahia, 2008 
Fonte: Bahia, Governo do Estado (SRH), Sistema de Informações geográficas do plano estadual de Recursos 
Hídricos da Bahia, escala 1:1.000.000 (2003). 

 

Quatro motivos levaram a seleção dessas duas comunidades: 

1. A comunidade de Lagoa de Santa Rita está inserida na Área de Proteção Ambiental 

(APA) Marimbús/Iraquara (FIGURA 2), enquanto o povoado de Olhos d‘água está localizado 

no território nordeste do município de Iraquara, a uma distância aproximada de 9 km do 

limite externo da APA Marimbús/Iraquara. Uma comunidade está em uma unidade de 

conservação e a outra não, porém ambas estão em um mesmo município. Por isso é 

possível comparar o impacto das políticas públicas e atividades econômicas nas áreas 

externas e internas da APA: (1) sobre o meio ambiente e (2) sobre a circulação e a estrutura 

do sistema epidemiológico da tripanossomíase americana em meios naturais e domiciliares.  

                                                 
34

 População estimada em 01/07/2008 e publicada em 29/08/2008 no site  
<http://www.ibge.com.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1215&id_pagina=1>  

APA 
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2. Os dois povoados possuem uma estrutura espacial e características ambientais 

distintas (clima, solo, relevo, altitude, vegetação), podendo influenciar na ocorrência e 

população das espécies de triatomíneos e circulação do T. cruzi. 

3. Olho d‘água possui um histórico interessante para a doença de Chagas e é 

considerada pela prefeitura como área endêmica para a infecção, o que torna interessante 

avaliar as políticas públicas referente ao controle desta doença. 

4. Em um estudo precedente realizado na região35 foi possível identificar aspectos que 

questionavam as interações entre os programas de desenvolvimento locais, regionais e 

nacionais, o impacto destes sobre o meio ambiente e particularmente sobre os biótopos 

naturais dos triatomíneos. 

 
2.1.2.1 A comunidade de Lagoa de Santa Rita na APA Marimbús/Iraquara 

 
A Área de Proteção Ambiental (APA) Marimbús/Iraquara, onde está inserida essa 

comunidade, possui características ecológicas peculiares que interferem nos aspectos 

sociais e econômicos da região. O Diagnóstico desta Unidade de Conservação define uma 

Área de Proteção Ambiental como sendo: 

Categoria de Unidade de Conservação, definida na Lei Federal 6.902 de 27 
de abril de 1981, com o objetivo de orientar o desenvolvimento das 
atividades produtivas e o controle do uso e da ocupação do solo em 
determinado território, em harmonia com os princípios e critérios do 
desenvolvimento sustentável. As atividades desenvolvidas na APA devem 
assegurar o bem estar das populações humanas e a adequada proteção 
dos recursos ambientais, garantindo a integridade dos atributos que 
justificam a sua criação. (Bahia, 1996, p. 3). 

Criada pelo Decreto Estadual n° 2.216, de 15/06/1993, a APA Marimbús/Iraquara teve 

seu Plano de Manejo aprovado em 14/06/1997 pela Resolução do Conselho Estadual do 

Meio Ambiente (CEPRAM)36 nº 1.441. Possui uma área de 125.400ha e abrange parte dos 

municípios de Iraquara, Lençóis, Palmeiras, Seabra e Andaraí. Foi criada pela necessidade 

de se ordenar o uso e ocupação do solo por diversas razões: 

1) Servir como zona tampão ao norte e parte do leste do Parque Nacional da Chapada 

Diamantina; 

2) Proteger um dos maiores sítios espeleológicos do Brasil, além do patrimônio 

arqueológico e paleontológico; 

3) Proteger a rica variedade de ecossistemas: caatinga, cerrado, campos rupestres, 

florestas estacionais semideciduais, matas de galeria e de encosta, ‗gerais‘ 

                                                 
35

 Venâncio, A. F. Interações entre meio ambiente, saúde pública e políticas públicas: o caso da tripanossomose 
americana em uma Área de Proteção Ambiental na Bahia. Dissertação de mestrado. Centro de Desenvolvimento 
Sustentável da Universidade de Brasília, 2004. 201 p. 
36

 Órgão consultivo, normativo, deliberativo e recursal do Sistema Estadual de Administração dos Recursos 
Ambientais (SEARA), que tem por finalidade deliberar sobre diretrizes, políticas, normas e padrões para a 
preservação e conservação dos recursos naturais. 
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(campos de altitude) e a região alagadiça dos Marimbús; 

4) Pelo esplendor da beleza cênica; 

5) Promover o desenvolvimento da região, fundamentado em bases sólidas e 

utilizando racionalmente os recursos naturais, ou seja, através da realização dos 

estudos necessários para a tomada de decisões. 

A partir do diagnóstico realizado nessa área, foi elaborado pelo Governo do Estado da 

Bahia o Plano de Manejo (PM), onde estão definidos todos os parâmetros de proteção 

ambiental, de uso, ocupação e parcelamento do solo, as características ambientais que 

definiram o tipo de zoneamento para cada área estudada. Por exemplo, para o governo, a 

maior tendência de desenvolvimento para a APA está direcionada ao turismo ecológico e 

espeleológico (Bahia, 1998). De acordo com o Plano de Manejo da APA (Bahia, 1998), que 

define o Zoneamento Ecológico-Econômico, o povoado de Santa Rita está enquadrado na 

Zona de Proteção de Cavernas (ZPC)37 (FIGURA 3) e prevê normas específicas de uso que 

estão descritas no ANEXO I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 FIGURA 3 - Mapa do Zoneamento Ecológico - Econômico da APA Marimbús/Iraquara
38

 

 

Características gerais de Lagoa de Santa Rita 

Cerca de 500 habitantes residem em Lagoa de Santa Rita, povoado situado nas 

coordenadas S 12,20762 e W 41,35099 a uma altitude aproximada de 700m. O relevo da 

                                                 
37

 Esta zona abrange parte dos municípios de Iraquara, Seabra e Palmeiras e um total de 124 cavernas foram 
cadastradas até julho/2004, pela Sociedade Baiana de Espeleologia (SBAE), pertencendo a maioria ao município 
de Iraquara. 
38

 A poligonal traçada no mapa em cor rosa, juntamente com os pontos em vermelho das localidades 
pesquisadas, se refere a um trabalho realizado pela autora, concluído em 2004 nesta mesma linha de pesquisa. 
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localidade de Santa Rita é suavemente ondulado e a área é composta por vales e 

depressões denominadas dolinas de abatimento. Estas possuem diâmetro e profundidade 

superior a 50m (Laureano, 1998) e são resultantes das dissoluções do calcário. No entorno 

da localidade existem 21 dolinas a uma distância inferior a 1 km do centro do povoado, 

sendo importante ressaltar que o sistema cárstico local é complexo e frágil, o que o torna 

suscetível a problemas ambientais decorrentes das atividades agrícolas e/ou turísticas.  

Blocos e matacões de calcário intemperizado cimentado por sílica amorfa e de 

coloração cinza-azulada, ocorrem com grande frequência na região. São as chamadas 

crostas silicosas ou silexitos (Laureano, 1998). As grutas, cavernas e dolinas são muito 

utilizadas como local de abrigo e reprodução de várias espécies da fauna, sobretudo por 

aves, mocós (Kerodon rupestris), saruês (Didelphis albiventris), saguis (Callithrix penicillata), 

teiús (Tupinambis teguixim) e morcegos (famílias Phyllostominae, Stenodermatinae, 

Molossidae, Natalidae, Emballonuridae). 

A paisagem é composta por murundus, que são restos de construções biogênicas que 

chegam a atingir mais de 2m de altura em forma de cone. São habitados principalmente por 

cupins e ocorrem nas bordas do planalto cárstico (Laureano, 1998), sobretudo a oeste do 

município, compondo uma paisagem que ocupa extensas áreas da Caatinga. Em outras 

áreas de solo calcário os murundus ocorrem em menor escala, inclusive em áreas de cultivo 

no entorno de Santa Rita. 

 
2.1.2.2 Olhos d‘água na periferia da APA 

O povoado de Olhos d‘água possui em torno de 343 habitantes e está localizado ao 

nordeste do município de Iraquara a uma altitude de 1.000m, nas coordenadas geográficas 

S 12 12466 e W 41 26526. O relevo local, o grau de umidade e o tipo de solo, favoreceram o 

desenvolvimento de espécies características de floresta estacional semidecidual. A 

vegetação secundária em estágio médio/avançado de regeneração é dominante a leste do 

povoado, porém, entrecortada por fragmentos de áreas de cultivo recente de café. Ocorrem, 

também, mosaicos de diferentes composições florísticas denominadas ‗carrasco‘ pelos 

habitantes locais. O carrasco é predominado por espécies da Caatinga e formações 

monoespecíficas marcantes geralmente entrecortados por plantios de café. No sul, sudeste 

e sudoeste, os campos rupestres dominam a paisagem com fragmentos de áreas abertas 

(pasto, capoeiras ralas) e de áreas com formações do tipo ‗carrasco‘, a noroeste, dominada 

por exemplares de espécies arbóreas tanto do Cerrado como da floresta estacional 

semidecidual (indivíduos de porte menor em altura). A FIGURA 4 mostra a situação 

geográfica das duas localidades: a planície calcária de Santa Rita e a região serrana de 

Olhos d‘água. 
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FIGURA 4 - Localização geográfica das localidades pesquisadas: Olhos d´água e Lagoa de Santa Rita. Bahia, 2008. 
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2.1.3 CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS DA ÁREA DE ESTUDO 

 
2.1.3.1 Aspectos climáticos  

 
A temperatura média anual na área de estudo é de 21,7ºC. O clima varia de seco a 

subúmido e semiárido, com período chuvoso de novembro a abril. Os períodos de seca são 

prolongados e constituem eventos comuns, que são fortemente ressentidos pelos 

agricultores locais.  

Por situar-se em uma área de transição do platô para a região serrana situada a leste, 

com altitude superior, os índices pluviométricos são distintos. Na sede do município de 

Iraquara a média anual foi de 702 mm entre o período de 1983 a 2007 (FIGURA 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5 - Dados pluviométricos (em mm=litros/m
2
) fornecidos pela Estação Experimental da EBDA - Unidade 

Operativa de Iraquara-BA – Período de 1983 (1) a 2007 (25) 

 

Na Fazenda Divinéia, localizada a, aproximadamente, 15 km de Olhos d‘Água, com 

altitude e condições climáticas semelhantes a esse povoado, a média anual foi de 1.117 mm 

para o período de 1993 a 200739 (FIGURA 6). Nota-se nesse gráfico a existência de ano com 

relativa baixa precipitação pluviométrica a cada intervalo de cinco anos (1993, 1998 e 2003) 

e, ainda assim, a média é bem superior ao registrado em Iraquara (sede), cujos índices 

podem ser considerados para a localidade de Santa Rita, situada a uma distância de 13 km 

da sede. O parâmetro climático associado a outros fatores, como a topografia, classe, 

profundidade e permeabilidade do solo, influencia a densidade e diversidade da vegetação 

(Rodal, 1992). De fato, a diversidade de ecossistemas no município ocorre em função 

desses aspectos.  

                                                 

39
 Os dados pluviométricos foram obtidos a partir de dois pluviômetros instalados no município. Um deles 

forneceu dados de 1983 a 2007 e se encontra na Estação experimental da Unidade Operativa da EBDA, na sede 
de Iraquara, cuja altitude e clima se aproximam ao da localidade de Santa Rita, situada a 13 km de distância. 
Outro pluviômetro, instalado na Fazenda Divinéia, permitiu a obtenção dos índices pluviométricos durante o 
período de 1993 a 2007 em uma área distinta, com condição climática e altitude semelhante à do povoado de 
Olhos d‘Água. 
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FIGURA 6 - Dados pluviométricos (em mm=litros/m
2
) coletados na Fazenda Divinéia, em Iraquara-BA, fornecidos 

pela EBDA - Unidade Operativa de Iraquara-BA – Período de 1993 a 2007 

 

2.1.3.2 Recursos hídricos 

 
Os cursos d‘água responsáveis pela drenagem local pertencem a Bacia Hidrográfica 

do Paraguaçu (Bahia, 1994). Os rios e riachos efêmeros e intermitentes formam o rio Santo 

Antônio, de caráter perene. Suas águas são subterrâneas em um pequeno trecho de seu 

curso. Um de seus afluentes, o rio Água de Rega (efêmero) é subterrâneo em todo seu 

percurso na área de estudo e segue por um vale na porção oeste (sentido norte-sul). Não há 

estudos hidrogeológicos que detalhem sua trajetória, bem como sua ligação com os 

aquíferos cársticos da região. Os riachos do Gado e das Almas (intermitentes) apresentam 

seu curso superficial também interrompido sobre rochas carbonáticas. Os rios Cochó e 

Preto são marginais ao planalto cárstico e, por fim, o riacho do Mel desce pela serra do 

povoado homônimo, situado no extremo leste da área de estudo. 

Os aquíferos cársticos são alimentados pela água das chuvas e dos rios, que circulam 

pelas rochas carbonáticas por meio de sistemas de condutos e fraturas alargadas (Milanovic 

apud Cruz Junior, 1998). O rio Água de Rega, por exemplo, é responsável por grande parte 

da recarga do aquífero da região por se tratar de um rio subterrâneo em quase toda sua 

extensão. 

Em estudos realizados pela Superintendência de Recursos Hídricos do Estado da 

Bahia40 (SRH) consta que os recursos hídricos subterrâneos de Iraquara são responsáveis 

pelo suprimento de uma área de 3.661 hectares (Bahia, 1996). Em uma região quase 

desprovida de cursos d‘água de superfície, pode-se imaginar o quanto esse recurso mineral 

é vital para o abastecimento de água das comunidades locais e para os projetos de 

                                                 
40

 Atual Instituto de Gestão das Águas (INGÁ) do Estado da Bahia. 
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irrigação. Segundo Cruz Junior (1998), haviam 37 poços tubulares distribuídos pela 

superfície cárstica e construídos pela Companhia de Engenharia Rural da Bahia (CERB) até 

1998. 

Segundo informação da PROJETEC, que tratou dados da CERB e Companhia de 

Desenvolvimento do Vale do São Francisco (CODEVASF), o aquífero cárstico dessa região 

tem boa potabilidade, ―baseando-se no índice de resíduo seco < 1 X 1000 mg/l encontrado 

nas análises da maioria dos poços da região‖. Em regiões de sedimentos areno-siltosos 

ocorre naturalmente uma filtragem e limpeza d‘água. (Bahia, 1996, p. 42). 

 

2.1.3.3 Solos  

 

Na área de Santa Rita afloram rochas carbonáticas neoproterozóicas da Formação 

Salitre (Grupo Una), formando um planalto circundado por serras (da Gameleira, a oeste e 

do Sincorá, a leste) e morros desenvolvidos, principalmente, nas sequências 

mesoproterozóicas do Supergrupo Espinhaço (Laureano, 1998). 

De acordo com dados obtidos no diagnóstico da APA (Bahia, 1996), dentre os solos 

que ocupam as maiores áreas estão o Latossolo vermelho escuro e os solos litólicos. O 

primeiro ocupa grande parte do município de Iraquara e está associado com a presença da 

rocha calcária ou com o substrato arenito da Formação Caboclo e Tombador. Quando são 

desenvolvidos sobre a alteração dos calcários, possuem profundidade variável e textura 

argilosa. São solos eutróficos (substrato calcário), distróficos ou até álicos (substrato 

arenito). 

Este tipo de solo está diretamente associado à formação das muitas grutas e cavernas 

encontradas na região, onde são desenvolvidas em sua superfície atividades agrícolas de 

subsistência e intensivas, inclusive com sistemas de irrigação e uso de agrotóxicos em 

algumas culturas. Com isso, observa-se que a supressão de vegetação da superfície torna 

frágil o teto das cavernas, fazendo com que as partículas de argila infiltrem de forma mais 

acentuada e rápida para o interior das cavernas. As fissuras, os sumidouros e/ou condutos 

naturais facilitam a passagem da água misturada a essas partículas e encobre os 

espeleotemas, alterando sua cor, que são normalmente alvos em função da grande 

concentração de carbonato de cálcio. A situação agrava-se nas áreas em que o uso de 

agrotóxicos é constante, pois além da contaminação do solo e dos aquíferos e rios 

subterrâneos, estes podem interferir diretamente na formação das cavidades subterrâneas e 

de seus espeleotemas (Venâncio, 2004). 

A outra classe de solos que compõe a porção serrana situada ao leste de Santa Rita é 

a dos solos litólicos ou litossolos. Geralmente ―apresentam horizonte A diretamente sobre 

substrato rochoso, contudo, podem exibir horizonte B incipiente muito pouco espesso, acima 
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do material rochoso pouco intemperizado, sobreposto ao substrato rochoso‖ (Guerra & 

Cunha, 1996, p. 105). São solos de caráter distrófico (muito pobres e ácidos), sendo comuns 

os afloramentos rochosos. 

 

2.1.3.4 Vegetação 
 

A área de estudo possui uma fisionomia florestal de Caatinga, principalmente no 

planalto cárstico, que atualmente se apresenta de forma muito fragmentada em função do 

alto grau de intervenção antrópica. Também é composta por um mosaico de áreas de 

transição entre Caatinga-Cerrado, Caatinga-floresta estacional e Cerrado-floresta estacional, 

denominadas zonas ecotonais e ocupam diferentes unidades geológicas e geomorfológicas, 

formando um complexo vegetacional. Esta expressão define um conjunto de comunidades 

que ocorrem em uma mesma área ecologicamente diversificada, com pequenas variações 

climáticas e com condições edáficas distintas.  

A estação seca é irregular e intensa e as águas pluviais interferem diretamente na sua 

distribuição, sendo a chuva o fator ambiental mais marcante da Caatinga. O solo tem boa 

fertilidade, seu pH é básico em função do calcário, é predominantemente argiloso, compacto 

e apresenta-se raso ou profundo (Rizzini, 1997). 

No complexo vegetacional da Caatinga, as espécies são essencialmente terófitas 

(anuais) e geófitas (gemas no interior da terra). São também xerófitas, ou seja, apresentam 

diversos tipos de adaptações funcionais contra a falta d‘água, permitindo uma redução na 

quantidade de água perdida e minimizando os efeitos do calor excessivo. As espécies são 

decíduas41 e as folhas são, geralmente, pequenas ou compostas, algumas possuem 

camadas mais espessas de epiderme e cutícula, abundância de substâncias como cutina, 

suberina e resina, fechamento dos estômatos durante o dia, entre outras adaptações 

(Rizzini, 1997). 

Para Andrade-Lima (1981) a heterogeneidade da Caatinga torna difícil a elaboração 

de classificações que contemplem suas inúmeras tipologias. De fato, a composição florística 

desse ecossistema varia em função do microclima e do solo, além da frequência de 

espécies que formam diferentes associações.  

Os fragmentos de Caatinga arbórea densa podem ser encontrados sobre afloramentos 

rochosos, em superfícies planas com relevo suavemente ondulado, em dolinas42 e na área 

serrana. Segundo Duque (1980) e Figueiredo (1983), as caatingas se caracterizam por 

apresentar vegetação xerófila, espécies lenhosas, decíduas, espinhosas e suculentas, além 

de estrato herbáceo estacional.  

                                                 
41

 Perdem as folhas durante o período de seca, diminuindo assim, a taxa de transpiração. 
42

 Depressão circular em relevo cárstico e que se forma pelo abatimento de solo e rochas do teto de uma 
caverna com drenagem subterrânea. Homepage Glossário Geológico <http://www.unb.br/ig/glossario/index.html> 
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No planalto cárstico, além de bromeliáceas e palmeiras da espécie Syagrus coronata 

(licuri) ocorrem as espécies Astronium fraxinifolium (gonçalo alves), Myracrodruon 

urundeuva (aroeira), Spondias  tuberosa (umbuzeiro), Cavanillesia  arborea (barriguda lisa), 

Bursera leptophoeos (imburana-de-cambão), Cereus  sp (mandacaru), Schizolobium  

parahyba  (guapuruvu), Capparis  jacobinae (icó), Anadenanthera colubrina var. Cebil 

(angico), Caesalpinia pyramidalis (catingueira ou pau de rato), entre outras (Venâncio, 

2004). 

Nos vales dos rios Santo Antônio e Água de Rega, a floresta ciliar encontra-se 

preservada em alguns trechos, ocorrendo maior grau de intervenção antrópica ao longo do 

rio Santo Antônio. 

Ao nordeste do município, onde está localizado Olhos d´água, a condição topográfica 

local (1.093m de altitude), o grau de umidade e o tipo de solo, favoreceram o 

desenvolvimento de espécies características de floresta estacional semidecidual. A 

vegetação secundária em estágio médio/avançado de regeneração é dominante nessa área. 

Este tipo de mata possui um período de descanso induzido pelo período de seca, quando as 

espécies não vegetam e o solo é profundo, arenoso e superficialmente úmido. Muitas das 

espécies arbóreas características dessa floresta fornecem madeira de fuste indiviso e 

retilíneo, o que a torna alvo de um grande consumo. Entre as espécies desse ecossistema 

estão: Tapirira guianensis (pau-pombo), Protium heptaphyllum (amescla), Licania tomentosa 

(oiti), Simarouba amara (pau-paraíba), Roupala montana (carne-de-vaca), Ocotea velloziana 

(Louro), Micropholis gardneriana (cafezinho), Maytenus robusta (estraladeira), Diospyros 

sericea (macaqueira), entre outras (Venâncio, 2004). 

 O Cerrado pode ser encontrado na região serrana situada ao leste e nordeste do 

município próximo a Olhos d´água), nos campos gerais de altitude. A vegetação que se 

desenvolve sobre solo litólico (rocha arenítica e quartzítica) é constituída por espécies 

arbóreas e arbustivas com folhagem esclerófila, além de uma grande ocorrência de 

orquídeas, bromélias, gramíneas e cactáceas. No Cerrado, as folhas caem gradualmente na 

estação seca, não chegando a ficar completamente desfolhada. No início ou mesmo antes 

do período das chuvas, novas folhas começam a brotar. Alguns fragmentos de Cerrado 

nessa região se apresentam de forma mais densa, fechada e com uma camada de solo 

mais espessa. Os campos rupestres representam outro tipo de formação do Cerrado 

presente na região. Neles predominam espécies arbustivas, muitas bromélias, cactáceas, 

orquídeas e velózias. No Cerrado, o período de seca é regular e moderado, sendo a água 

edáfica o fator mais importante para sua distribuição (Venâncio, 2004). 

Essa região serrana é alvo de perturbações anuais causadas pelo fogo, sobretudo nos 

campos gerais. Os caçadores praticam queimadas com o objetivo de forçar a brotação da 

vegetação para atrair a fauna silvestre, sobretudo os mocós (Kerodon rupestris), que se 
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tornam alvos fáceis. Os pecuaristas também adotam este método para renovar o pasto para 

o gado que sobe para as serras durante o período de seca. Isto significa que a constância 

do uso do fogo pode representar, segundo Rizzini (1997), mais um fator ecológico que 

conduz ao surgimento de efeitos novos sobre as diferentes formações do Cerrado. 

Muitas espécies quando muito castigadas pelo fogo se renovam apenas por 

mecanismos de reprodução vegetativa (raízes superficiais com gemas adventícias). 

Normalmente com a destruição da parte aérea das plantas lenhosas, ocorre uma diminuição 

da densidade arbórea, redução do porte das copas das árvores atingidas e um aumento do 

entouceiramento e esgalhamento. A perda de biodiversidade neste caso é notória, bem 

como o impacto sobre o banco de sementes, as plântulas, a capacidade resiliência desse 

ecossistema e a capacidade de resistência das espécies ao fogo para que não interfira no 

seu sucesso reprodutivo. Entre as espécies presentes se encontram a Vochysia thyrsoidea 

(pau terra), Emmotum nitens (carne de vaca), Bowdichia virgilioides (sucupira), Eremanthus 

incanus (candeia), Humiria balsamifera (oiti), entre outros (Venâncio, 2004). 

 

2.1.3.5 Fauna 

 

A fauna no município de Iraquara é bastante diversificada em função das diferentes 

regiões fitoecológicas que a compõe e contribuem para sua manutenção. A única publicação 

encontrada que descreve a fauna da região está no Diagnóstico da APA, realizado pelo 

Grupo de Planejamento Urbanismo Arquitetura Ltda. (URPLAN) em 1996, para a elaboração 

de seu Plano de Manejo. Das espécies citadas nessa referência, optou-se por acrescentar 

aqui somente aquelas que foram observadas durante os trabalhos de campo ou 

mencionadas pelos moradores locais durante as entrevistas. 

Na área de estudo as grutas, cavernas e dolinas são muito utilizadas como local de 

abrigo e reprodução de algumas espécies. A observação dos mamíferos foi mais difícil em 

função da maioria possuir hábitos noturnos e também pelo baixo índice populacional, 

decorrente da atividade de caça. Segundo o diagnóstico (Bahia, 1996, p. 109), ―Os 

mamíferos, ainda presentes na área de estudo, apresentam várias espécies ameaçadas de 

extinção, destacando-se como o grupo zoológico mais ameaçado, cuja sobrevivência de 

determinadas espécies, dependerá em curto prazo do controle da atividade de caça na 

região‖. 

Os animais mais perseguidos da região, levantados no diagnóstico, em função da 

pressão cinegética são os tatus (Euphractus sexcinctus, Cabassous unicinctus e Dasypus 

novemcinctus), mocós (K. rupestris), cutias (Dasyprocta agouti), pacas (Agouti paca), gatos-

do-mato (Felis (Leopardus) pardalis), teiús (Tupinambis teguixim), entre outros. São, 

também, comuns de se observar, espécies como, saruê (Didelphis albiventris), raposa 
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(Cerdocyon thous), ouriço cacheiro (Coendou prehensilis) e preá (Cavia sp). Os morcegos 

encontrados no interior das cavernas estão representados pelas famílias Phyllostominae, 

Stenodermatinae, Molossidae, Natalidae e Emballonuridae (Bahia, 1996). 

Representando os primatas tem-se o sagui (Callithrix penicillata), da família 

Callitrichidae e o macaco-prego (Cebus apella), da família Cebidae (Bahia, 1996). 

Os aracnídeos, répteis e anfíbios têm uma ampla distribuição e diversidade. Dentre os 

répteis registrados, encontrados nas cavernas, está o calango (Gymnodactylus darwini), o 

calanguinho (Gymnodactylus geckoides), a lagartixa (Tropidurus hispidus) e a iguana 

(Iguana iguana). A lagartixa de lajedo (Platynotus semitaeniatus) é encontrada sobre as 

rochas quartzíticas (Bahia, 1996). 

As espécies de serpentes encontradas na região pertencem, principalmente, às 

seguintes famílias: Colubridae, a que apresenta maior diversidade de espécies, 

representada pelas espécies Oxybelis aeneus (cobra-cipó), Oxyhopus trigeminus (falsa 

coral), Philodryas olfersii (cobra verde), entre outras; a família Elapidae, com Micrurus sp 

(cobras corais verdadeiras) e a família Viperidae, com as espécies Bothrops erytromelas 

(jararaca) e Crotalus durissus (cascavel) (Bahia, 1996). 

A avifauna é o grupo mais numeroso na área de estudo, destacando-se, também, em 

diversidade. Foram observadas as seguintes espécies da avifauna: sabiás (Turdus 

rufiventris, T. leucomelas e T. amaurochalinus), papa-capim (Sporophila nigricollis), 

sanhaços (Thraupis sayaca e T. palmarum), estevão (Saltator similis), fogo apagou 

(Scardafella squamata), anum preto (Crotophaga ani), anum branco (Guira guira), caburé 

(Glaucidium sp), urutau (Nyctibius sp), bem-te-vi (Pitangus sulphuratus), lavadeira (Fluvicola 

nengeta), sofrê (Icterus icterus), pássaro preto (Gnorimopsar chopi), cardeal (Paroaria 

dominicana) e pardal (Passer domesticus). Todas possuem hábito alimentar frugívoro e/ou 

granívoro e são consideradas vitais no processo de propagação das sementes de inúmeras 

plantas, seja pelas fezes, regurgitos ou pelo simples transporte de sementes que grudam 

em suas plumagens (Bahia, 1996). 

Dentre as espécies que constam no diagnóstico da APA e foram citadas pelos 

moradores locais estão a juriti (Leptotila verreauxi), o urubu-comum (Coragyps atratus), 

cancão (Cyanocorax cyanopogon), nambú (Crypturellus sp.), codorna (Nothura maculosa), 

zabelê (Crypturellus noctivagus), seriema (Cariama cristata), periquito (Aratinga cactorum), 

Maria preta (Knipolegus nigerrimus), sabiá (Mimus saturninus), caminheiro (Anthus 

lutescens) e pêga (Thachyphonus rufus) (Bahia, 1996). 

 

2.1.4 AS ATIVIDADES ECONÔMICAS DA REGIÃO 

 
O município de Iraquara mantém a tradição agrícola de subsistência com o plantio, 
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principalmente, de feijão, milho, mandioca e café. Em menor escala desenvolve a agricultura 

intensiva voltada para o mercado de cana-de-açúcar e sisal. A área de plantio de mamona 

que era de 1.500 ha em 2003 (Venâncio, 2004), passou a 2.500 ha em 2006 e, nos dados 

mais recentes do IBGE (2007)43 somam 3 mil hectares. Os sistemas de irrigação e uso de 

agrotóxicos estão voltados para as culturas de tomate e pimentão que, em geral, ocorrem 

em áreas arrendadas por moradores de municípios vizinhos (TABELA 1).  

 

TABELA 1 - Principais produtos cultivados no município de Iraquara, Bahia. 

Produto Área plantada 
(ha) 

Produção 
total (ton) 

Produção 
total (Kg/ha) 

Valor 
(Mil reais) 

Mamona (bagaço) 2.500  1.575     630   945 
Feijão 2.000     169       84   225 
Milho (grão) 1.400    168     120     50 
Mandioca 1.260 25.200 20.000 3.024 
Cana-de-açúcar   800 32.000 40.000 3.200 
Café   620   1.042   1.680 2.949 
Sisal   600 600   1.000 300 
Tomate    68 3.672 54.000 1.836 

     Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal, 2006. 

 
Se por um lado essa região vem sendo rapidamente ocupada pela agricultura 

moderna, por outro, ainda sobrevivem algumas atividades tradicionais como a fabricação de 

aguardente de cana, produção de fibras de sisal, engenhos de rapadura, fábricas de doce 

de leite e banana, casas de farinha (mandioca), pequenas olarias de fundo de quintal e 

exploração rudimentar da cal. Para reduzir os impactos socioambientais desta última 

atividade no município de Iraquara, foi elaborado o Projeto CaO Verde44.  

Segundo dados do IBGE (2007)45, o município também comercializa 29 toneladas de 

umbu como produto alimentício, o equivalente a 19 mil reais, além de 300 toneladas de 

banana, cujo valor de produção é de 120 mil reais. A extração de madeira em tora e para 

lenha reduziu em 53,36% e 64,55% respectivamente (TABELA 2). 

            TABELA 2 - Extração de madeira no município de Iraquara, Bahia 

Madeira 
Quantidade  
(m

3
) - 2003 

Valor  
(Mil reais) 

Quantidade  
(m

3
) - 2006 

Valor  
(Mil reais) 

Lenha 58.500 135 37.766 189 

Tora 13.540 447 7.226 578 

             Fonte: IBGE, Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura, 2003 e 2006. 

 

O turismo ainda não se encontra nos dados estatísticos do Instituto Brasileiro de 

Estatística e Geografia (IBGE) por ser uma atividade relativamente recente e restrita a 

apenas sete proprietários de áreas com cavernas abertas ao turismo. A barragem localizada 

                                                 
43

 Informação obtida no site < http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1> Acesso em 14 jun. 2008. 
44

 O projeto CaO verde iniciou sua implantação em 1997 e incluía 40 famílias. No entanto, por diversas razões o 
projeto ainda não está em funcionamento e a atividade continua a ser executada de forma artesanal, provocando 
impactos ecossociais, sobretudo à saúde humana. 
45

 Informação obtida no site < http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1> Acesso em 04 dez. 2008 
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no povoado Riacho do Mel (Iraquara) recebe um fluxo de turistas da própria região e de 

municípios vizinhos, sem planejamento e sem retorno econômico para a população local. 

A grande densidade de galerias subterrâneas por unidade de área coloca essa região 

em destaque no cenário espeleológico brasileiro (Auler; Farrant, 1996 apud Laureano,1998). 

Na Sociedade Baiana de Espeleologia (SBAE) foram cadastradas até o momento 124 

cavernas na região e mais 12 foram descobertas, estando no aguardo de alguns 

procedimentos para que sejam cadastradas46. 

O espeleoturismo vem se expandindo na região apesar da participação da população 

nativa envolvida ser pequena. Para os poderes locais e alguns empresários de turismo é 

notório o seu potencial, o que representa uma boa alternativa para gerar mecanismos de 

sobrevivência para os nativos. Apesar da grande concentração de cavernas na região, a 

SBAE possui um acervo pequeno de publicações científicas sobre os recursos 

espeleológicos locais. 

Para enriquecer e valorizar ainda mais o aspecto histórico e cultural dessa região, 12 

sítios arqueológicos foram cadastrados na APA pelo CRA47, atual Instituto do Meio Ambiente 

(IMA) do Estado da Bahia. As pinturas rupestres, concentradas em uma série de abrigos 

naturais, foram objeto de estudo de pesquisadores da Universidade Federal da Bahia 

(UFBA) e da Bélgica48. Segundo o relatório enviado à SBAE, estas pinturas correspondiam 

aos locais de agrupamentos de populações dizimadas na época do início da colonização do 

Brasil. Estas pinturas expressam figuras utilizadas como símbolos nas manifestações 

religiosas e sociais. 

Em geral, pode-se considerar que todas as atividades aqui relacionadas afetam os 

recursos naturais de forma diferenciada, como a biodiversidade da Caatinga e demais 

ecossistemas, o solo, o rico patrimônio espeleológico, arqueológico, paleontológico e os 

aquíferos da região, além de influenciar diretamente na qualidade de vida da população. 

Em 2006 deu-se início, no município de Iraquara, à construção da maior usina de 

biodiesel do Brasil à base de oleaginosas (soja e mamona). Trata-se de uma iniciativa 

particular, cuja produção de combustível teve início em janeiro de 2007.  

O município de Iraquara se encaixa no perfil de município produtor de mamona, 

entretanto, apesar de todo seu histórico e aptidão, foi zoneado somente em 22 de novembro 

de 2007 (Portaria n° 207). O índice pluviométrico foi o fator que impediu a inclusão do 

município nesse zoneamento, que só aconteceu recentemente porque a estação 

                                                 
46

 Informações obtidas na Sociedade Baiana de Espeleologia (SBAE). 
47

 Dados obtidos no Relatório Técnico n° 014/96 do antigo Escritório Regional do CRA em Seabra, elaborado por 
Aloísio Cardoso. 
48

 Les Peintures Rupestres d’Iraquara. Mission Scientifique de l’Université de Liège avec la collaboration de 
l’Université Fédérale de Bahia. Fevereiro, 1998. Documento disponível na biblioteca da SBAE. 
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experimental local da EBDA reuniu dados pluviométricos de 1983 a 2007 e os encaminhou 

ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para reavaliação.  

Mesmo impedidos de obterem financiamentos pelo Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), os produtores de mamona do município 

aumentaram a área de plantio nos últimos anos, conforme mencionado anteriormente. 

Houve distribuição de sementes entre setembro e outubro de 2007 por meio de um 

programa desenvolvido pela Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola (EBDA) para 

evitar a consanguinidade genética e, consequentemente aumentar a produtividade da 

mamona, sem parceria com a usina.  

Esse aumento na produção de mamona também não está ligado à usina, a qual teve 

uma baixa adesão dos agricultores familiares da região em seu programa por várias razões. 

O motivo mais forte, para os agricultores, é que existe uma baixa disponibilidade desta 

oleaginosa no mercado e um grande interesse pelas indústrias nesse produto, logo, os 

atravessadores adquirem a produção familiar por um preço melhor que usina se dispõe a 

pagar49. Além disso, a monocultura de mamona não foi aceita pelos agricultores familiares, 

que possuem poucas áreas para cultivo e dependem de outras culturas de subsistência. Os 

representantes do governo estadual e municipal também são desfavoráveis à monocultura 

no município. Não existe parceria da Brasil Ecodiesel, instalada no município desde 2006, 

com a administração local ou com a EBDA no sentido de aumentar a adesão dos 

agricultores familiares ao programa de produção de biodiesel.   

 

2.1.5 A DOENÇA DE CHAGAS E SEU CONTROLE NA REGIÃO  
 

O município de Iraquara se encontra na região semiárida do estado da Bahia, 

portanto, área endêmica para a doença de Chagas e área de ocorrência das principais 

espécies silvestres de importância epidemiológica como são o Triatoma brasiliensis, o T. 

pseudomaculata, o Panstrongylus megistus e o T. sordida (Vinhaes & Dias, 2000). 

O Sistema Único de Saúde (SUS) não destina verba específica para o tratamento dos 

pacientes chagásicos e não existe registro dos portadores da doença de Chagas no 

município, mas em 2004 o hospital local registrava, em média, o internamento de 60 

pacientes chagásicos/mês (Venâncio, 2004). O hospital não possui informações mais 

recentes. 

Dentre as ações de controle da Doença de Chagas está o programa de Melhorias 

Habitacionais desenvolvido pelo Ministério da Saúde em todos os 120 ‗Territórios da 

Cidadania‘. O programa estabelecido para 2007 e 2008 previu para o território da Chapada 

                                                 
49

 Em março de 2008 a usina estava adquirindo mamona por 45 reais a saca de 60Kg e pagando uma semana 
após a entrega do produto na usina pelos agricultores, enquanto os atravessadores pagavam de 60 a 70 reais à 
vista e buscavam as sementes na propriedade do agricultor. 
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Diamantina – Bahia uma meta financeira ajustada de 940 mil reais. Dos 24 (vinte e quatro) 

municípios pertencentes a este território, somente quatro municípios serão contemplados50: 

Ibitiara, Jussiape, Novo Horizonte e Souto Soares (este último vizinho à Iraquara) (Brasil, 

2009). 

As demais ações de controle no município estão direcionadas à vigilância 

epidemiológica e entomológica por meio dos Postos de Informações de Triatomíneos (PITs), 

implantado em 1985. A pesquisa de triatomíneos é feita somente nas unidades domiciliares 

(Uds), portanto, não existem dados de capturas feitas no meio natural pelo PCDCh.   

Por se tratar de uma enzootia, a DCh deve subsistir, bem como o risco de domiciliação 

de vetores silvestres de várias espécies, cujos indivíduos adultos atingem facilmente os 

domicílios pelo voo. Além disso, as fontes de infecção não podem ser esgotadas em função 

da grande população de reservatórios animais, domésticos e silvestres (Silveira & Vinhaes, 

1999; Silveira, 2000), responsáveis pela manutenção dos ciclos de transmissão silvestre, 

domiciliar e peridomiciliar desta doença. 

 

2.1.5.1 As espécies de triatomíneos encontrados no município de Iraquara 

 

No município de Iraquara vem sendo capturadas oito espécies de triatomíneos51 nas 

unidades domiciliares, as quais são brevemente descritas a seguir em função de suas 

principais características: capacidade vetorial, distribuição geográfica, locais de captura, 

fontes de alimento e capacidade de domiciliação. Acrescenta-se a esta lista a espécie 

Rhodnius nasutus, capturada na fazenda Lapa Doce, que se encontra nas proximidades do 

povoado de Lagoa de Santa Rita, durante o trabalho de dissecação das palmeiras licuri (S. 

coronata) para esta pesquisa. Sabe-se que foram encontrados no intradomicílio dois 

exemplares do gênero Rhodnius há cerca de dois anos na região, de acordo com os 

registros do PCDCh. Um indivíduo no município de Seabra e outro em Palmeiras, ambos 

vizinhos ao município de Iraquara. As espécies encontradas no município são: 

 

Triatoma brasiliensis (Neiva, 1911) 

Trata-se de uma espécie de ampla distribuição na região semiárida do nordeste e 

associada aos ecótopos silvestres (locas de pedras, ocos de árvores), de onde se desloca 

com frequência para as habitações (Brasil, 1996a) onde é encontrado em abrigos de 

                                                 
50 A FUNASA reprogramou esta ação, incluindo na Matriz de Ações ou Plano de Execução 2009 todas as 

contratações dos anos de 2007 e 2008 (período de dois anos do PAC FUNASA) para facilitar o entendimento e o 
acompanhamento. Assim, o que existe na Matriz ou Plano de 2008 ficou reprogramado para acompanhamento 
na Matriz ou Plano de 2009. Em 2010 a FUNASA colocará as contratações do ano de 2009. 
51 A relação de espécies que ocorre na área de estudo foi obtida junto à Coordenação Estadual do PCDCh, de 

acordo com as capturas realizadas pelo programa de vigilância entomológica conduzido pelos PITs. 
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animais domésticos (Sarquis et al., 2006). Alimenta-se principalmente de K. rupestris e 

outros roedores, cabras e seres humanos (Carcavallo et al., 1998a). Sarquis et al. (2004) 

encontraram esta espécie no intra e peridomicílio em quatro municípios do estado do Ceará, 

apresentando uma alta taxa de prevalência (74,8%), a qual está entre as espécies 

responsáveis pela DCh no nordeste brasileiro (Dias et al., 2000). Segundo os agentes da 

Regional esta espécie ocorre na região; contudo, não foram encontrados registros nas 

planilhas disponibilizadas pelos mesmos para o período levantado (1977 a 2007). 

 

Triatoma pseudomaculata (Correa e Espínola, 1964)  

Possui ampla distribuição no semiárido da região nordeste e é considerada uma das 

principais espécies de vetores primários responsáveis pela transmissão da infecção 

chagásica (Dias et al., 2000; Sarquis et al., 2004; Borges-Pereira, 2008). Tem como habitat 

preferencial os ninhos e copas de palmeiras, porém, nos últimos anos tem-se observado sua 

adaptação aos ecótopos artificiais, aumentando o índice de infestação em vários estados do 

nordeste (Brasil, 1996a; Dias et al., 2000; Sarquis et al., 2004). Também pode ser 

encontrada em esconderijos de roedores e marsupiais e ocos de árvores. No peridomicílio 

encontra abrigo e alimento nos galinheiros, currais e estábulos. Suas fontes de alimento 

também incluem homens, cabras, cães (Carcavallo et al., 1998a). Sua adaptação a altas 

temperaturas faz com que seja encontrada na parte da casa que recebe mais sol no período 

da tarde e no telhado (Argolo et al., 2008). 

 

Triatoma sordida (Stäl, 1859) 

Esta é uma espécie do Cerrado (Diotaiuti et al., 1995; Pelli et al. 2007) sendo 

comumente encontrada em ninhos de aves e espécies vegetais mortas (Brasil, 1996a). 

Algumas pesquisas realizadas por Forattini, juntamente com outros pesquisadores (Forattini 

et al., 1971a; Forattini et al., 1971b; Forattini, 1980) demonstram que esta espécie é 

ubiquista, possuindo uma considerável valência ecológica. Pode habitar diferentes ecótopos 

naturais como ocos e entrecascas de árvores secas ou mortas o que a faz buscar diferentes 

fontes de alimentação. Segundo Barretto (1969), esta espécie alimenta-se de aves, gambás 

(saruês), roedores, morcegos, macacos, homens, répteis, cães, gatos, bois ou cabras. Esta 

espécie também foi encontrada em várias espécies de palmeiras (Barretto, 1963; Barreto et 

al, 1969; Barreto, 1971; Carcavallo et al., 1998b; Bar et al., 2002), dentre outras espécies 

vegetais mencionadas por Espínola (1985) e Carcavallo et al. (1998b) como Bromelia 

faustosa (gravatá), Ficus eumophala, Fourcroya gigantea Vent. (Fam. Agaveae). Em 

experimentos, coleópteros da família Tenebrionidae têm ―alta capacidade de predação desta 

espécie‖. No peridomicílio é encontrada em pilhas de lenha, galinheiros e currais (Carcavallo 
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et al., 1998b). De acordo com Diotaiuti et al. (1993) esta espécie possui baixo índice de 

infecção natural pelo T. cruzi.  

 

Triatoma melanocephala (Neiva e Pinto, 1923) 

Espécie encontrada nos estados da Bahia, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do 

Norte e Sergipe (Carcavallo, 1999). As bromeliáceas constituem seu ecótopo natural e 

ocasionalmente é capturada no peridomicílio, sendo rara no intradomicílio (Jurberg et al., 

2004). Trata-se de uma espécie essencialmente silvestre, mas os indivíduos adultos podem 

ser encontrados nos intradomicílios (Sherlock & Guitton, 1980). Suas fontes alimentares 

silvestres são desconhecidas (Carcavallo et al., 1998a) e a pouca bibliografia disponível 

demonstra ser esta uma espécie pouco estudada. Entretanto, segundo Costa et al. (2003) 

atualmente esta espécie é uma subpopulação de T. brasiliensis.  

 

Triatoma lenti (Sherlock e Serafim, 1967) 

Tem seu habitat em solos pedregosos que servem de refúgio para mamíferos. Nas 

Uds é encontrado nas casas e currais. Alimenta-se de roedores, cabras, galinhas, homens, 

tatus, cães e camundongos (Carcavallo et al., 1998a). O estado da Bahia parece ser o limite 

setentrional do T. lenti (Dias et al., 2000). Esta espécie também é pouco estudada. 

 

Panstrongylus megistus (Burmeister, 1835) 

Foi a primeira espécie vetora encontrada infectada pelo T. cruzi por Carlos Chagas em 

1909 e seu comportamento varia muito conforme sua região de ocorrência.  É considerado 

um bom hospedeiro de T. cruzi (Argolo et al., 2008) e se trata de uma espécie de grande 

importância epidemiológica devido a sua ampla distribuição geográfica (Carcavallo et al., 

1999) e ao seu comportamento domiciliar na Bahia (Rebêlo, 1999). Seus habitats são as 

árvores (Ficus sp, Shinus sp), bromélias, palmeiras, refúgios de roedores e marsupiais, ocos 

de árvores com morcegos, ninhos de aves, dos quais se alimenta, além de tatus, cães, 

répteis, e homem. Também pode ser encontrada no intra e peridomicílio (galinheiro), sendo 

atraída pela luz (Carcavallo et al., 1998b). No intradomicílio esta espécie parece ―preferir as 

partes mais baixas das paredes‖ (Argolo et al., 2008, p. 52).  

Panstrongylus lutzi (Neiva e Pinto, 1923) 

Espécie comum no nordeste do Brasil, nativa da Caatinga (Galvão et al., 2003). Sua 

capacidade de invasão domiciliar pelo voo e suas altas taxas de infecção pelo T. cruzi a 

colocam entre as principais espécies secundárias de importância epidemiológica (Silveira et 

al., 1984). Caranha et al. (2006), além de corroborarem com estes dados, demonstraram 

que este hemíptero tem hábito alimentar eclético (ave, roedor, gambá, boi, tatu, cavalo, 

gato, homem) e, muitas vezes misto, inferindo que ―a espécie circula entre os ambientes 
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silvestres e peridomiciliar‖. Salvatella et al. (1998) consideram esta espécie peridomiciliar 

por habitarem os galinheiros. Sarquis et al. (2004) confirmam a presença do P. lutzi nos 

domicílios e peridomicílios. No ecótopo natural esta espécie foi encontrada por Dias-Lima et 

al. (2003) na região de Curaçá – Bahia em buracos de Dasypodidae (tatu) associada à 

espécie T. pseudomaculata. Foi também encontrada em afloramentos rochosos associada 

ao T. brasiliensis. No Ceará, o P. lutzi foi capturado em ocos no tronco da espécie Auxemma 

oncocalyx (Fam. Borraginaceae, pop. conhecida por pau branco) e colônias no intra e 

peridomicílio (Garcia et al., 2005). 

 

Panstrongylus geniculatus (Latreille, 1811) 

É uma espécie neotropical e a que possui maior amplitude na distribuição geográfica 

em função de sua característica euritérmica (Curto de Casas et al., 1999). Ocorre desde o 

México até a Argentina e sua importância está relacionada à manutenção do ciclo silvestre 

da doença de Chagas (Espínola, 1985). Agregam-se aos seus ecótopos naturais de 

palmeiras como a Acrocomia sp, Copernitia sp, Leopoldina piassaba, Arecastrum 

romanzoffianum, ninhos de aves, sob troncos e cascas de árvores, bromélias e refúgios de 

roedores, marsupiais e morcegos. Estes animais representam as principais fontes de 

alimento dessa espécie, além do tatu (Dasypodidae), Tamanduá tetradactyla, dentre outros 

mamíferos. Suas fontes alimentares no peridomicílio são os gatos, galinhas, porcos e outras 

aves e, é encontrado ocasionalmente nas habitações, atraídos pela luz (Carcavallo et al., 

1998a; Abad-Franch & Monteiro, 2007).  

 

Rhodnius nasutus (Stäl, 1859) 

É a única espécie do gênero encontrada no nordeste do Brasil e domiciliada no Ceará, 

onde é muito comum em galinheiros e currais. Está associada às palmeiras babaçu (Attalea 

speciosa), catolé (Syagrus oleracea), macaúba (A. intumescens), carnaúba (Copernicia 

prunifera e, segundo Espínola (1985) a C. cerifera) e o buriti (M. flexuosa), todas 

abundantes nessa região (Dias et al., 2008). Ocasionalmente é encontrada em casa e se 

alimenta, geralmente, de aves, burros, cabras, além de ser considerada agressiva para o 

homem (Carcavallo et al., 1998a). Sarquis et al. (2004, 2006) assinala a presença desta 

espécie em ecótopos artificiais do peridomicílio, sobretudo em estruturas cobertas com 

folhas de palmeiras. Estes autores, além de Dias et al. (2008) enfatizam o potencial do R. 

nasutus na transmissão do T. cruzi para as populações humanas e de animais domésticos e 

sinantrópicos.  

 

No geral, os triatomíneos são insetos que, para sobreviver, necessitam colonizar 

nichos estáveis a fim de efetuar sua dinâmica de populações. Eles se encontram em 
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densidades muito baixas nos nichos durante todos os meses do ano. Sua estratégia 

demográfica é dependente, então, da estabilidade dos nichos e é denominada estratégia de 

tipo K, diferente das estratégias de tipo r de insetos como os mosquitos ou os flebótomos, 

que transmitem a malária ou a leishmaniose.  

Essa estratégia refere-se a um modelo estabelecido por MacArthur & Wilson (1967), 

quando estudavam a biogeografia insular. Segundo os autores, as características biológicas 

são responsáveis pelo sucesso evolutivo das espécies em certos ambientes. A 

denominação r e K tem sua origem na equação de Verhulst52 sobre dinâmica populacional, 

ou seja, derivam da álgebra ecológica padrão. 

 

 

Nessa equação, r é o crescimento populacional de uma dada população (N), cujas 

estratégias demográficas mais marcantes são a elevada taxa de natalidade com 

crescimento de tipo exponencial. O K se refere a capacidade de carga do meio ambiente da 

população estudada e está principalmente associado aos meios estáveis em função do ciclo 

longo de vida adulta. Outras características ecológicas destas estratégias demográficas r/K 

são apresentadas no QUADRO 3, estando uma associada aos mosquitos que transmitem a 

leishmaniose e outra, aos triatomíneos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUADRO 3 - Modelos de estratégias das populações de insetos de tipo r e K  
Fonte: Mac Arthur & Wilson, 1967. 

 

 

2.1.5.2 Sobre a importância epidemiológica e ecológica dos vetores encontrados no 

município de Iraquara 

Silveira & Vinhaes (1998) relacionaram os insetos capturados pelo PCDCh em 1997 

no Brasil, à exceção do estado de São Paulo (TABELA 3). Observa-se que as primeiras cinco 

espécies de maior ocorrência no Brasil também são encontradas na área de estudo e que 

as demais estão entre as 20 espécies mais capturadas no país. Destacam-se as espécies T. 

pessoai (T. lenti) e T. melanocephala, que possuem os maiores índices de infecção pelo 

                                                 
52

 Pierre François Verhulst, 1804-1849, publicou a equação logística em 1838. 

Estratégia demográfica de tipo r 

 
Exemplo: mosquitos ou flebótomos 

 Oportunismo  

 Colonização de meios instáveis  

 Alta taxa de natalidade  

 Tempo curto de geração 

 Crescimento de tipo exponencial  
 
 

 

Estratégia demográfica do tipo K 

 
Exemplo: glossinas ou triatomíneos 

 Colonização de meios estáveis com capacidade 
biótica limitada (cte k) 

 Taxa de natalidade e dispersão relativamente 
baixa 

 Duração de vida adulta (potencial reprodutor) 
longa 

 Dinâmica das populações dependentes de 
acesso ao alimento 

 Taxa de rearranjo genético muito lento 
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parasito, dentre as que ocorrem na região. 

 

TABELA 3 - Número de exemplares de triatomíneos capturados, examinados, 
positivos e taxa de infecção natural por Trypanosoma cruzi. Distribuição por espécie, 
Brasil, 1997 

Gênero e espécie  Capturados  examinados  positivos  
% 

positivos 

Triatoma sordida  81.970 57.690 491 0,85 

Triatoma brasiliensis  55.513 35662 514 1,44 

Triatoma pseudomaculata  48.145 34.467 444 1,29 

Panstrongylus megistus   4.104 3.194 87 2,72 

Panstrongylus lutzi   2.138 1.614 42 2,60 

Triatoma rubrovaria   1.815 1.746 18 1,02 

Rhodnius nasutus   1.577 1.090 5 0,46 

Triatoma infestans  1.080 793 23 2,90 

Rhodnius neglectus  823 495 8 1,62 

Triatoma rubrofasciata   617 435 84 19,31 

Triatoma vitticeps   326 248 67 27,02 

Panstrongylus geniculatus   214 152 3 1,97 

Rhodnius pictipes   195 171 18 10,53 

Triatoma maculata   89 78 1 1,28 

Triatoma melanocephala   77 47 6 12,77 

Triatoma matogrossensis   63 51 0 0,00 

Panstrongylus diasi   55 23 11 47,83 

Triatoma tupinambai 46 44 0 0,00 

Rhodnius prolixus  44 32 1 3,13 

Triatoma pessoai (T. lenti)  40 13 1 7,69 

Triatoma costalimai   34 30 0 0,00 

Panstrongylus lignarius   27 23 13 56,52 

Triatoma williami   22 18 0 0,00 

Triatoma circunmaculata   15 14 1 7,14 

Triatoma arthurneivai   13 11 0 0,00 

Triatoma petrochiae   11 11 0 0,00 

Triatoma tibiamaculata   10 10 1 10,00 

Eratyrus mucronatus   9 8 1 12,50 

Rhodnius brethesi   9 9 0 0,00 

Triatoma guasu   7 5 0 0,00 

Rhodnius domesticus   6 6 0 0,00 

Triatoma deanei  1 0 - - 

Cavernicola lenti   1 1 0 0,00 

Rhodnius robustus   1 1 0 0,00 

Outros   56 3 0 0,00 

Totais   199.143 138.195 1.840 1,33 
          Fonte: Silveira & Vinhaes (1998) 

As espécies T. sordida, T. lenti e T. brasiliensis são consideradas vetores de 

importância secundária em algumas áreas e dentre as espécies encontradas no ambiente 

peridoméstico e às vezes no intradomicílio, estão o T. melanocephala, T. pseudomaculata, 

P. lutzi e R. nasutus (Salvatella et al., 1998). 

Presume-se que, até a entrada do T. infestans na região nordeste, as espécies P. 

megistus e T. brasiliensis tenham sido as maiores responsáveis pela transmissão da DCh. 

São espécies nativas, por isso são difíceis de serem erradicadas pelo controle químico 
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continuado e regular, uma vez que as casas tratadas podem ser infestadas a partir de focos 

silvestres. Ambas são comumente encontradas nos domicílios, colonizando-os, 

independentemente do esgotamento das fontes alimentares no peridomicílio (Brasil, 1996a; 

Dias et al., 2000). 

Tanto o T. pseudomaculata como o T. sordida são espécies nativas de diferentes 

regiões do Brasil o que as tornam de difícil erradicação. A alta densidade populacional 

destas espécies no peridomicílio favorece a invasão nas habitações. Ambas apresentam 

ornitofilia acentuada (Brasil, 1996a), embora Minter (1975) tenha observado que essa 

preferência alimentar se deve ao fato destas e outras espécies estarem próximas de certos 

hospedeiros como as aves no ambiente silvestre e no peridomicílio (galinhas). Segundo 

Forattini (1980) estão entre as espécies que preferem ambientes áridos ou semiúmidos, 

suportando temperaturas médias anuais elevadas. 

Curto de Casas et al. (1999), fundamentados na literatura disponível, distribuíram as 

espécies de triatomíneos de acordo com as principais regiões fisiográficas, dentre as quais 

segue o padrão seguinte para as espécies encontradas na área de estudo:  

(a) Florestas tropicais e subtropicais: T. melanocephala, T. sordida, P. geniculatus, P. 

lutzi, P. megistus; (b) Savanas: T. sordida; (c) Florestas tropicais e subtropicais secas: 

R. nasutus, T. pseudomaculata, T. sordida, P. geniculatus, P. Megistus; (d) Florestas 

xerofíticas: T. brasiliensis, T. lenti, T. pseudomaculata,  T. sordida (?), P. geniculatus. 

 

Todas essas espécies são consideradas silvestres e colaboram para a manutenção da 

enzootia chagásica. Todavia a Coordenação Regional do PCDCh possui registros de 

ocorrência dessas espécies no intradomicílio, à exceção do P. geniculatus, capturado no 

peridomicílio. Dentre estas espécies o T. sordida (de maior ocorrência) e o P. megistus são 

considerados domiciliados. Há cerca de 2 anos também foi registrada uma nova espécie na 

região: o T. sherlocki e estava positivo para o T. cruzi. 
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2.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
  
A proposta metodológica empregada neste estudo foi adaptada do modelo utilizado 

pelo Institut de Recherche pour le Développement (IRD) durante o programa EDCTA 

(Ecologia da paisagem, dinâmicas dos ecossistemas e complexo ecopatogênico: o caso da 

tripanossomíase americana, CNPq-IRD, 2002-2004) para atingir os objetivos previstos. 

A metodologia escolhida está fundamentada, principalmente, em inquéritos dos 

insetos vetores da doença de Chagas nas unidades domiciliares (Uds) e no meio natural, 

bem como no levantamento de dados socioeconômicos e de dados relacionados aos 

programas desenvolvidos na região. A metodologia contemplou a coleta de dados 

quantitativos, essencialmente primários, além de métodos qualitativos de caráter 

exploratório e descritivo, indicados para o entendimento de um fenômeno complexo (Godoy, 

1995). Os dados foram obtidos de forma a cobrir a maior superfície possível de localidades 

e de forma a obter indicadores que permitissem a espacialização do conhecimento.  

Tal levantamento foi efetuado por meio da aplicação de enquetes e entrevistas com os 

atores-chave da sociedade civil e das instituições públicas.  

As localidades estudadas foram selecionadas em função de suas características 

ambientais distintas e da pesquisa preliminar que foi realizada em 2004 para o 

desenvolvimento da dissertação de mestrado. Foi estabelecido um diagrama de fluxo de 

trabalho de campo descrito na FIGURA 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7 - Esquema geral da metodologia empregada em campo 
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2.2.1 Autorizações para a pesquisa  

 

As autorizações obtidas para a realização deste trabalho foram para: 

- dissecação de palmeiras, coleta e transporte de insetos junto ao Instituto Nacional do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) com parecer do Centro Nacional 

de Estudo, Proteção e Manejo de Cavernas CECAV para a pesquisa nas entradas e 

entorno de ambientes cavernícolas (ANEXOS II e III); 

- aplicação de questionários aos habitantes locais e realização de entrevistas com 

representantes de órgãos, instituições e organizações não governamentais (Ministério da 

Saúde / Comitê de Ética em Pesquisa) (ANEXO IV); 

- pesquisa em Unidade de Conservação Estadual - APA Marimbús/Iraquara (Secretaria de 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado da Bahia53 – SEMARH / Superintendência 

de Biodiversidade, Florestas e Unidades de Conservação – SFC) (ANEXO V). 

A obtenção de algumas autorizações para pesquisa não foi um processo fácil e rápido 

como se esperava. Das autorizações obrigatórias, uma levou dez dias para ser emitida, 

duas levaram três meses e precisaram ser refeitas em função da data de validade e outra 

levou oito meses para ser emitida. As dificuldades encontradas, que retardaram o início das 

atividades em campo foram as seguintes: 

(a) Houve problemas na tramitação interna de uma das instituições porque a análise 

da documentação deveria ser feita por dois departamentos de áreas diferentes; 

(b) As duas autorizações foram encaminhadas pelo correio e continham erros nas 

informações sobre a pesquisa, devendo ser refeitas;  

(c) A validade destas duas autorizações é de apenas um ano. Como houve atraso no 

início dos trabalhos, que eram em etapas distintas, foi preciso solicitar novas autorizações, 

começando do ‗zero‘ porque o sistema havia sido informatizado; 

(d) Com o novo sistema, ainda em fase experimental, surgiram alguns problemas no 

preenchimento dos formulários, sendo necessário contactar o funcionário da instituição 

algumas vezes para poder efetuar as correções no sistema; 

(e) A emissão de outra autorização retornou duas vezes com solicitações que 

poderiam ter sido feitas desde o retorno da primeira análise. Além disso, depois do último 

envio dos documentos pelo correio, os mesmos foram perdidos dentro da instituição e nada 

foi comunicado. Coube a autora descobrir que o processo se encontrava parado por falta de 

documentação.    
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 Atual Secretaria do Meio Ambiente (SEMA). 
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2.2.2 Protocolo metodológico 

 

O trabalho de campo foi executado entre outubro de 2006 e março de 2008, tendo sido 

efetuadas oito viagens à campo em função dos temas a serem pesquisados e 

disponibilidade dos pesquisadores que colaboraram em algumas etapas desta pesquisa. O 

MSc. Fernando Antonio Esteves de Araujo Silva, do Instituto do Meio Ambiente (IMA) do 

Estado da Bahia, participou do levantamento da flora realizado em quatro parcelas. O MSc. 

Fernando Braga Stehling Dias do Centro de Pesquisas René Rachou (CPRR) da Fiocruz/BH 

participou da etapa de busca de triatomíneos no meio natural (colocação de armadilhas, 

dissecação de palmeiras e de espécies vegetais presentes nas parcelas). Ao todo foram 

necessários 6,5 meses de coleta de dados em campo, excluindo a pesquisa bibliográfica e 

de dados obtidos pela internet. A digitação das informações recolhidas foi feita 3 meses. 

O CPRR/Fiocruz-BH contribuiu para a identificação dos triatomíneos capturados no 

meio silvestre e para a análise de infecção pelo T. cruzi, efetuadas pelo pesquisador 

Fernando Braga. Os triatomíneos capturados nas Uds foram identificados de acordo com a 

chave Lent & Wygodzinsky (1979) e analisados pela técnica de exame a fresco do material 

intestinal dos vetores no Laboratório de Entomologia da 27ª DIRES. O professor e 

pesquisador do CDS, PhD Frédéric Mertens auxiliou na utilização do software UCINET, e a 

curadora do Herbário da UFBA, PhD. Maria Lenise Guedes, contribuiu para a identificação 

da flora. O estagiário de graduação do herbário Francisco Sanches Gomes ajudou os 

cálculos fitossociológicos das espécies levantadas. 

Parte do tratamento dos dados contou com a colaboração de pesquisadores do 

IRD/Cayenne, Emmanuel Roux e Jean-François Girres para as análises estatísticas, 

tratamento das imagens satélites e espacialização dos dados. O geólogo Carlos Eduardo 

Libório Lima colaborou com a formatação final dos mapas produzidos. 

 

2.2.2.1 Pesquisa bibliográfica e análise documental 

 

O levantamento bibliográfico e iconográfico foi feito em bibliotecas, instituições 

governamentais brasileiras e francesas e pela internet54. 

Uma das formas de coleta de dados adotada neste estudo se refere à utilização de 

documentos, entendida como sendo ―toda fonte de informações já existente, à qual um 

pesquisador pode ter acesso‖ (Contandriopoulos et al., 1999, p. 75). Esta técnica procurou 

reunir documentos oficiais (organogramas, programas e ações, leis) para atender o eixo 

desta pesquisa orientado às políticas públicas (programas de saúde e de desenvolvimento). 
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 Somente as publicações reconhecidas pela comunidade científica e sites oficiais de instituições de pesquisa, 
governamentais e de organizações internacionais. 
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Tais dados associados aos resultados das entrevistas realizadas, visaram revelar aspectos 

novos sobre o programa oficial de controle da doença de Chagas, bem como aqueles que 

envolvem o tema meio ambiente e saúde no desenvolvimento sustentável. 

A identificação e seleção dos documentos atenderam alguns critérios. Foram 

analisados neste estudo somente os documentos oficiais, técnicos e científicos produzidos: 

(1) pela OMS ou Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS); (2) pelo Ministério da 

Saúde e por instituições de pesquisa e ensino superior relacionados à saúde e meio 

ambiente, à saúde no desenvolvimento sustentável; à Vigilância Ambiental em Saúde, ao 

programa nacional de vigilância epidemiológica e entomológica para a doença de Chagas e 

dados estatísticos oficiais; (3) pelos órgãos públicos que participaram das entrevistas; e (4) 

pelo IBGE (dados estatísticos). Muitas das informações coletadas constam nos sítios 

eletrônicos oficiais e outras foram obtidas junto aos entrevistados. 

 

2.2.2.2 Ferramentas utilizadas 

 

Com o auxílio do Global System Position (GPS) configurado em WGS 84, foram 

registradas e plotadas nos mapas georreferenciados as seguintes coordenadas geográficas: 

dos povoados pesquisados, das cavidades subterrâneas55, das dolinas, das parcelas em 

que foram efetuados os trabalhos de levantamento da flora e os inquéritos triatomínicos no 

meio silvestre, das palmeiras dissecadas e das Uds pesquisadas, infestadas pelos insetos 

vetores e com presença de ninfas e de insetos adultos de acordo com o gênero e espécie.  

Todos os dados coletados em campo, obtidos por meio de questionários e inquéritos 

triatomínicos foram sistematizados e digitados na planilha Excel. Foi necessário um período 

de pouco mais de 6,5 meses em campo para o desenvolvimento de todas as etapas 

previstas, além de aproximadamente 3 meses para a digitação de todas as informações 

obtidas. A adequação do banco de dados para tratamento e análise foi constante.  

O tratamento dos dados também consistiu de elaboração de gráficos simples, feitos 

em Excel, além de técnicas e métodos utilizados para o estudo de redes sociais, que neste 

caso foi direcionado à avaliação do nível de participação comunitária no programa de 

vigilância entomológica.   

Os dados estatísticos dos levantamentos florísticos foram efetuados com o auxílio do 

software de aplicação a inventários florestais: Mata Nativa 2 (Copyright 2001 – 2007 – 

Cientec – Versão 2), capaz de considerar os parâmetros fitossociológicos necessários para 

este estudo como densidade, abundância, frequência, dominância das espécies amostradas 

e valor de cobertura de cada espécie amostrada segundo Mueller-Dombois e Ellenberg 

(1974). Os gráficos que contribuem para melhor visualização da estrutura das parcelas 
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 Coordenadas obtidas junto à Sociedade Baiana de Espeleologia em maio de 2004. 
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foram elaborados em Excel 2003. 

Os softwares livres: Quantum GIS 0.11.056, Spring 5.0.157 e Grass58 foram úteis para o 

tratamento das imagens satélites SPOT 5 fornecidas pela diretoria da Unidade Espaço 140 

do IRD. A imagem escolhida, obtida em janeiro de 2007, corresponde ao período mais 

próximo de execução do trabalho de captura dos insetos vetores nas Uds. O processamento 

digital está relatado na subseção 5.2.4. 

A partir das informações obtidas em campo foi possível cruzar as diferentes variáveis 

para identificação dos indicadores de risco de presença dos insetos e descrição do 

antropossistema da doença de Chagas para a região de estudo.  

O diagrama do protocolo está descrito de forma precisa na (FIGURA 8) de acordo com 

as técnicas e métodos utilizados, divididos em 3 partes: inquérito triatomínico, entrevistas e 

enquetes e tratamento e integração dos dados. As técnicas e métodos utilizados em cada 

uma das etapas desta pesquisa estão detalhados no início de cada capítulo respectivo ao 

tema. 

As técnicas e referências bibliográficas utilizadas para as atividades de coleta e 

tratamento de dados estão relacionadas no QUADRO 4, com indicação do produto final 

obtido. 
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 Software aberto e licenciado (licença pública GNU) 
57

 Software livre desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 
58

 GRASS Development Team, 2008. Geographic Resources Analysis Support System (GRASS) Software, 
Version 6.3.0. http://grass.osgeo.org 
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            FIGURA 8. Diagrama do protocolo de atividades desenvolvidas 

                        Fonte: Autoria própria 
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DISCIPLINA TÉCNICA REFERÊNCIAS  BIBLIOGRÁFICAS PRODUTO 
Botânica 
 

Levantamento florístico  
 
Coleta de amostras 
Identificação da flora 
 
Identificação taxômica  
 
Parâmetros fitossociológicos 
 

Braga, R. (1976) 
Fernandes, A. (1998) 
Ferri, M. G. (1980) 
Mori, A. L. et al. (1989) 
Barroso, 1978/1984/1986 
Lewis, 1984 
Martius von et al., 1840/1906 
Souza & Lorenzi, 2008 
Lorenzi, H. (1992)  
Lorenzi, H. et al. (1996) 
Rizzini, C. T. (1997) 
Muller-Dombois e Ellenberg (1974) 
 

Inventário da biodiversidade vegetacional 
 
Amostras coletadas integram a coleção do 
herbário da Universidade Federal da Bahia 
 
Dados sobre a densidade, abundância, 
freqüência, dominância das espécies levantadas 
e valor de cobertura de cada espécie 
 

Sociologia 
Antropologia 

Aplicação de roteiros e 
questionários pré-elaborados  
 
 

Brose (2001) 
Foddy (1996) 
 

Banco de dados com informações 
socioeconômicas, culturais, políticas, ecológicas 
e ambientais  

Matemática Análise multi-fatorial de 
componentes independentes  
 

Escofier & Pagès (1994) 
Pagès (2002) 
Pagès (2004) 
Dray, Chessel & Thioulouse (2003) 
 

Gráficos e seleção de variáveis indicadoras de 
risco de transmissão da TA 

Geografia SIG:  
GPS 
Imagens SPOT 5 
Spring 5.0 
GRASS  
QGIS 0.11.0  
 

 
Woodcock et al. (1994) 
Institut de Recherche pour le Développement  
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
Software GRASS Development Team (2008) 
Software Quantum GIS 0.11.0 – Metis 

Caracterização e classificação das unidades de 
paisagem 
 
Cartografia do risco epidemiológico 
 

Parasitologia Análise direta do conteúdo 
intestinal dos insetos  
 

Cuba (1998) Taxas de infecção por Trypanosomatidae 

 

QUADRO 4.  Relação das técnicas e referências bibliográficas utilizadas, bem como dos produtos, índices/indicadores resultantes 
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Cont. QUADRO 4 

DISCIPLINA TÉCNICA REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS PRODUTO 
Entomologia Método Noireau 

(armadilhas) 
 
Captura de insetos - Uds 
 
 
Captura de insetos - meio 
silvestre 
 
Dissecação de palmeiras 
 
Identificação das espécies 
 

Noireau et al. (2002) 
 
 
Procedimentos estabelecidos pelo Ministério da 
Saúde, FUNASA (PCDCh) 
 
Carcavallo (1985) 
Emperaire et al. (2004)  
 
Diotaiuti & Dias (1984) 
 
Chave taxonômica de Lent e Wygodzinsky (1979) 
 

Relação de espécies capturadas no meio 
silvestre e nas Uds 
 

Fonte: Autoria própria 
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3. SOBRE A CARACTERIZAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DAS LOCALIDADES 

ESTUDADAS 

 

3.1. INTRODUÇÃO 

 
A grande educadora em saúde pública, a brasileira Hortênsia Hurpia de Hollanda 

enfatizou em 1956, quando passou a se ocupar com o treinamento de equipes para o 

Departamento Nacional de Endemias Rurais (DNERu), a importância de enxergar a saúde 

pública sob uma perspectiva mais ampla, de forma a conhecer melhor as populações no 

contexto em que se criaram e vivem, seus hábitos e costumes e, também, como lidam com 

a questão da sobrevivência59 (Diniz et al, 2009).  

João Carlos Pinto Dias (2007, p. 15), um dos maiores especialistas brasileiros em 

doença de Chagas da atualidade, enfatiza que diante da globalização, ―[...] o contexto sócio-

econômico está na base da doença humana e de sua expansão‖. Daí a importância de se 

estudar a doença sob diversos aspectos, sobretudo porque a DCh ―é bastante vulnerável às 

ações de prevenção, especialmente no que toca ao controle vetorial [...]‖, por estar 

susceptível às variações e diversidades ambientais, socioeconômicas e culturais (Dias, 

2007, p. 15). Isto mostra que o estudo da DCh vai muito além dos aspectos biológicos. 

O aspecto cultural, também ressaltado por Hollanda em 1956 (2009, p. 550), é definido 

de maneira simples com sendo ―o comportamento e os produtos do comportamento de um 

grupo humano‖. A autora complementa que ―uma unidade de conduta não é um ato isolado, 

mas parte integrante de padrões preestabelecidos de pensamento e de conduta‖.   

Normalmente esta dimensão é tratada no campo da antropologia da saúde, o qual tenta 

compreender o comportamento humano na busca pela manutenção da saúde sob a 

influência de práticas culturais, bem como a forma como os indivíduos percebem a doença. 

Como enfatizam os autores Diniz et al. (2009), ‗episódios culturais e sociais‘ podem conduzir 

processos biológicos culminando na manifestação de doenças.  

A abordagem desses aspectos reuniu o maior número de informações do banco de 

dados e visou a identificação de variáveis importantes para tratar a questão do risco de 

transmissão da tripanossomíase americana para uma área específica, pois todos os 

componentes estudados seguem o contexto ou a realidade construída pelas comunidades 

locais de acordo com o ambiente em que vivem, com sua linguagem e cultura característica. 

 

                                                 
59

 A aula proferida por Hollanda ―Educação sanitária na profilaxia das endemias rurais‖, em 1956, consta na 
referência bibliográfica como Hollanda, 2009, por ter sido publicada nesse ano por Diniz et al.
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3.2 TÉCNICAS E MÉTODOS 
 

3.2.1 Entrevista com as famílias 

 

 

 

 

Foi aplicado um questionário pré-elaborado (APÊNDICE A) a 87 famílias residentes em 

Olhos d‘água e a 132 famílias de Santa Rita. Estes números representam 100% das Uds 

existentes em cada localidade. Os entrevistados assinaram, previamente, o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Este questionário, formulado por questões fechadas, em 

sua maioria, visou a coleta de informações sobre as características sociais, econômicas, 

políticas e ambientais das Uds e das respectivas localidades. 

O questionário foi aplicado somente pela pesquisadora em razão do conhecimento e 

experiências vivenciadas em outros trabalhos semelhantes. Aspectos importantes foram 

considerados a exemplo do modo de colocação das perguntas, às explicações fornecidas 

em resposta à solicitação dos entrevistados, aos cuidados necessários para não influenciar 

as respostas, ao tempo que se deve deixar ao respondente e à forma polida de interromper 

a conversa caso o assunto seja desviado. Além disso, durante a conversa com os 

entrevistados sempre surgem comentários extras ou observações visuais relevantes para a 

pesquisa. Saber ouvir e ver mais sobre o objeto observado são atributos essenciais de um 

pesquisador para se ter uma base bem fundamentada.  

A contextualização dos aspectos socioeconômicos das famílias entrevistadas faz 

referência, sobretudo, às atividades econômicas, à vida social e política dos moradores, às 

questões ambientais e ao tipo de moradia e das estruturas das Uds.  Buscou-se conhecer o 

nível de integração entre os mesmos e de interesse da população em participar dos 

processos de planejamento e tomadas de decisões. Previu-se, também, conhecer a 

dinâmica da relação existente entre o homem e a natureza (os costumes, os recursos 

naturais utilizados, as formas de uso e ocupação do solo), contextualizando a forma como 

as comunidades pesquisadas se organizam em seu espaço e que atividades são 

desenvolvidas.  

As Uds foram caracterizadas por meio de um roteiro pré-elaborado (APÊNDICE B) 

contendo dados como o modo de organização no espaço, tipos de construções, materiais 

internos e externos das estruturas existentes, plantas existentes no peridomicílio, plantas 

utilizadas para fins medicinais, lenha e construção civil, presença de animais de criação, 

entre outras informações relevantes que surgiram em campo. O nível de higiene e a 

presença de desordem nos domicílios foram ambos avaliados pelos dois assistentes de 



 

85 

 

campo, por serem da localidade e possuírem uma percepção mais próxima à dos moradores 

locais no que se refere a estas duas variáveis.  

Tais dados permitiram, além de conhecer os tipos de Uds existentes em cada região, 

detectar os fatores de risco que predispõem à presença dos triatomíneos nas habitações, 

interligando os fatores ambientais resultantes das ações antrópicas aos dados coletados 

sobre a doença de Chagas. 

 

3.2.2 Enquete nas escolas 

 
 

 

O questionário pré-elaborado60 (perguntas fechadas) aplicado aos professores e 

alunos das escolas locais61 (APÊNDICE C) visou avaliar o nível de conhecimento destes 

sobre a doença de Chagas e seu modo de transmissão, sobretudo para que esta pesquisa 

pudesse atingir a população mais jovem. Para atingir estes objetivos, foram considerados os 

parâmetros: (a) reconhecimento dos insetos adultos e de seu comportamento (evidências de 

sua presença); (b) da doença de Chagas (papel dos insetos na transmissão, sintomatologia 

da doença e existência de campanhas de controle para o combate aos vetores); e (c) 

aceitação em participar de campanhas ou reuniões para prevenção e combate à doença. 

Os diretores das escolas foram previamente esclarecidos sobre os objetivos da 

pesquisa e solicitados a autorizar a participação dos alunos e professores na enquete. Os 

professores responderam o questionário antes dos alunos para melhor compreensão acerca 

da forma de preenchimento do mesmo, uma vez que algumas questões tinham múltiplas 

respostas. Em seguida, os próprios professores distribuíram o questionário aos alunos de 5ª 

a 8ª séries do ensino fundamental, cientes de que não poderiam auxiliá-los nas respostas. 

 Após o término do preenchimento do questionário todos os alunos eram 

encaminhados a uma outra sala para passarem pelo procedimento de reconhecimento das 

amostras de triatomíneos existentes ou não na região. Os exemplares foram mostrados 

individualmente pela pesquisadora, que recebia a ficha e anotava o resultado sobre o 

reconhecimento. Após a aplicação do questionário foi realizada uma palestra aos alunos e 

professores sobre o tema em questão.  

                                                 
60

 Questionário adaptado de Sayago et al. (2003). 
61

 Como em Olhos d‘água existe uma escola para alunos de 1ª a 4ª série, decidiu-se aplicar o questionário na 
escola na comunidade da Matinha onde estudam os alunos residentes em Olhos d‘água.   
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3.3 A VIDA DAS FAMÍLIAS NA COLETIVIDADE E NO AMBIENTE 
 

3.3.1 Os entrevistados e seus domicílios 
 

As variáveis estudadas foram as seguintes: sexo, idade e escolaridade dos 

respondentes porque contribuem para uma visão geral da população alvo desta pesquisa. 

Houve uma participação majoritária de mulheres, as quais dividem seu tempo entre os 

trabalhos de casa e da ‗roça‘. A faixa etária mais representativa foi entre 36 e 60 anos 

(42%), igual para as duas localidades. A maior parte da população possui o ensino 

fundamental incompleto, com maior percentual em Olhos d‘água (63%), o que representa 

um baixo nível de escolaridade, pois muitos cursaram apenas os primeiros anos de estudo 

(de 1ª a 4ª série), sobretudo quando acrescido o percentual de analfabetos (30% para Olhos 

d‘água e 23% para Santa Rita).  

A diferença entre as duas localidades quanto ao nível de escolaridade permanece 

evidente quando considerados apenas aqueles que possuem nível igual ou superior ao 

ensino fundamental completo, ou seja, 34% para Santa Rita e 8% para Olhos d‘água. A 

escola de Olhos d‘água oferece apenas o ensino de 1ª a 4ª série, enquanto em Santa Rita 

existe ensino fundamental completo. Além disso, Santa Rita está situada a uma distância 

bem mais próxima da sede do município, o que facilita o deslocamento e motiva um maior 

número de alunos a continuar os estudos. Em Iraquara, os estudantes podem cursar o 

ensino médio em escola pública e o nível superior em uma faculdade particular (TABELA 4).  

 
TABELA 4 – Número de respondentes em função do sexo, faixa etária e nível de 
escolaridade. Olhos d‘água e Santa Rita, Iraquara-BA, 2006/2007 

 Olhos d’água  Santa Rita  

 N° total % N° total % 

Sexo     

Feminino 62 71 102 77 

Masculino 25 29 30 23 

Faixa etária     

18 - 35 33 38 53 40 

36 - 60 37 43 55 42 

61 - 86 17 20 24 18 

Escolaridade     

Analfabeto 26 30 31 23 

Ensino fundamental incompleto 55 63 59 44 

Ensino fundamental 2 2 13 10 

Ensino médio incompleto 0 0 7 5 

Ensino médio 4 5 21 16 

Ensino superior incompleto 0 0 4 2 
                    Fonte: Autoria própria 
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3.3.1.1 As habitações 

 
As características das habitações sempre foram associadas à infestação domiciliar por 

triatomíneos, razão pela qual foi implementado um programa de melhoria habitacional nas 

áreas endêmicas para a doença de Chagas.  

Com os dados coletados busca-se analisar se a presença de triatomíneos está 

associada às condições sociais, ao tipo de habitação (materiais de construção) e ao estado 

de conservação e organização do intradomicílio. 

No que se refere à propriedade das Uds, quase 100% das famílias de Olhos d‘água 

são proprietárias de suas Uds e em Santa Rita o percentual cai para 88%. O papel da 

mulher na gestão da unidade domiciliar (intra e peridomicílio) se mostra, mais uma vez, 

fundamental, além disso, ocupam parte de seu tempo com as atividades da lavoura (TABELA 

5).  

 

TABELA 5 - Número de habitações em função da propriedade e da responsabilidade pela 
gestão. Olhos d‘água e Santa Rita, Iraquara-BA, 2006/2007   

Estrutura do domicílio Olhos d’água Santa Rita 

Propriedade da Ud N° total % N° total % 

Própria 85 98 116 88 

Alugada 0 0 10 8 

Cedida 2 2 6 5 

Gestão da Ud      

Intradomicílio     

Mulher 66 76 104 79 

Homem 5 6 8 6 

Filho(a) 26 30 33 25 

Outro  10 12 18 14 

Peridomicílio     

Mulher 61 70 111 84 

Homem 21 24 24 18 

Filho(a) 17 20 20 15 

Outro  9 10 11 8 

                         Fonte: Autoria própria 

 

As habitações de Santa Rita se encontram mais agrupadas (74%) e próximas umas 

das outras que em Olhos d‘água (36,7%), onde muitas habitações estão, em geral, 

afastadas por estarem em terreno contíguo às áreas de cultivo de café. Quanto aos 

materiais de construção, as casas de adobão predominam em Olhos d‘água (75%), 

enquanto o adobe cru62 (34%), bloco de cimento (31%) e adobe cozido (29,5%) são os mais 

utilizados na construção civil em Santa Rita. As telhas de cerâmica recobrem a maior parte 

                                                 
62

 Adobe é um tipo de tijolo cru pequeno, preparado artesanalmente com argila e secado ao sol. O adobão é um 
bloco com o dobro da dimensão e possui menor resistência, por isso, as vezes mistura-se a argila com palha. 
Muitos moradores da região preferem o adobe queimado (ou cozido), por ser um tipo de bloco mais resistente e 
de menor custo que  o tijolo industrial ou o bloco de cimento.  
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das moradias nos dois povoados, sendo o piso de cimento mais comum em Olhos d‘água 

(45%) e, em Santa Rita predomina o piso de cerâmica (75,7%) (TABELA 6).  

 
TABELA 6 – Número de habitações em função do tipo da estrutura, materiais de construção, 
iluminação externa dos domicílios, nível de higiene e desordem, presença de animais e 
fendas e/ou fissuras nas paredes. Olhos d‘água e Santa Rita, Iraquara-BA, 2006/2007   

Estrutura do domicílio Olhos d’água Santa Rita 

Habitação N° total % N° total % 

Agrupada 32 37 98 74 

Isolada 8 9 9 7 

Agrupamento (2 a 4 casas) 25 29 17 13 

Agrupamento (5 a 7 casas) 21 24 1 1 

Geminada (no agrupamento) 0 0 7 5 

Iluminação     

Frente da casa 44 51 42 32 

Fundo da casa 39 45 62 47 

Materiais das habitações     

Bloco de cimento 0 0 41 31 

Adobe cru 1 1 45 34 

Adobe cozido 20 23 39 30 

Adobão 65 75 30 23 

Taipa 7 8 0 0 

Tijolo industrial 2 2 0 0 

Rebocada dentro 80 92 103 78 

Rebocada fora 16 18 74 56 

Telha de cerâmica 67 77 121 92 

Telha de laje 25 29 13 10 

Telha ondulada de fibrocimento 2 2 14 11 

Piso de cerâmica 4 5 100 76 

Piso de cimento 39 45 47 36 

Piso de terra batida 5 6 24 18 

Laje 54 62 4 3 

Intradomicílio     

Higiene Boa 60 69 23 17 

Higiene Média 19  22 59 45 

Higiene Ruim 5 6 38 29 

Fendas/fissuras nas paredes 54 62 83 63 

Desordem 47 54 72 55 

Presença de animais 27 31 36 27 

                         Fonte: Autoria própria 

 

Em Olhos d‘água, 92% das habitações são rebocadas por dentro, enquanto o 

percentual de reboco por fora é bem menor (18,4%). Em Santa Rita, 78% das habitações 

são rebocadas por dentro, um índice menor comparado a Olhos d‘água, no entanto, o 

percentual de domicílios rebocados por fora aumenta (56%). Os moradores de Olhos d‘água 

costumam colocar lâmpadas na frente de suas casas por não haver iluminação pública e em 

Santa Rita, as lâmpadas são mais usadas nos fundos das casas, talvez por questão de 

segurança e/ou em função do maior uso dos quintais à noite. No que concerne o 

intradomicílio, a situação das moradias é semelhante nos dois povoados quanto à presença 
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de fendas e fissuras nas paredes (62%) e o nível de desordem (54%), mas quanto a 

presença de animais no interior dos domicílios, Olhos d‘água (31%) possui um maior 

percentual do que Santa Rita (27%) (TABELA 6). 

 

3.3.1.2 O peridomicílio 

 
As estruturas do peridomicílio, sobretudo os galinheiros, estão entre os locais de 

captura de triatomíneos mais frequentes pelos agentes do programa. Que tipo de materiais 

de construção, estruturas, espécies vegetais e modo de organização do espaço 

peridomiciliar representam risco para as populações locais?  

Em geral, as famílias não compartilham os quintais, sobretudo em Santa Rita (94%) 

porque são pequenos e fechados (70,4%). Em Olhos d‘água a situação diverge no sentido 

de que muitas Uds possuem estrutura aberta (41,3%) em função da área de cultivo de café 

se encontrar ao fundo do terreno. As propriedades fechadas (51,7%) nessa localidade 

estão, geralmente, cercadas com estaca e arame (40%), onde estão inseridos o domicílio, o 

quintal e a lavoura o que faz com que o uso de madeiras para cerca seja menor do que em 

Santa Rita, cujas Uds estão cercadas, principalmente, com madeira roliça fina (58%). Em 

Olhos d‘água os depósitos existentes nas Uds são, em geral, construídos com adobão 

(29%) ou são de taipa (15%), cobertos com laje (39%) e o reboco por dentro (7%) e por fora 

(4,6%) não é muito utilizado. Santa Rita mostra um padrão melhor de construção de 

depósitos, sendo 13,6% construídos com blocos de cimento e 9,8% com adobão, cobertos 

com telha de cerâmica (19%) e 12,8% com reboco interno (TABELA 7). 

 
TABELA 7 – Número de Uds cercadas em função do tipo de divisão de terreno e materiais 
utilizados para construção dos depósitos e divisões dos terrenos. Olhos d‘água e Santa Rita, 
Iraquara-BA, 2006/2007 

Estrutura do peridomicílio Olhos d’água % Santa Rita % 

Tipo     

Compartilhado 13 15 7 5 

Individual  74 85 124 94 

Aberto (sem cerca ou muro) 36 41 20 15 

Fechado 45 52 93 70 

Semifechado 6 7 17 13 

Depósito     

Bloco de cimento 0 0 18 14 

Adobe cru 1 1 7 5 

Adobão 25 29 13 10 

Adobe cozido 2 2 7 5 

Taipa 13 15 0 0 

Telha de cerâmica 5 6 25 19 

Telha ondulada de fibrocimento 2 2 8 6 

Telha de laje 34 39 6 5 

Rebocado por dentro 6 7 17 13 

Rebocado por fora 4 5 5 4 
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  CONT.  TABELA 7 

Estrutura do peridomicílio Olhos d‘água % Santa Rita % 

Cercas     

Estaca com tela 25 29 48 36 

Madeira roliça fina 29 33 77 58 

Madeira roliça grossa 1 1  8 6 

Sisal partido 0 0 16 12 

Estaca com arame 35 40 25 19 

Muro sem reboco 0 0 16 12 

Muro com reboco 0 0 9 7 

Muro parcialmente rebocado 0 0 6 5 
                     Fonte: Autoria própria 

 

3.3.2 As atividades desenvolvidas e os principais produtos cultivados 

Em função das características específicas de cada localidade quanto ao tipo de solo, 

topografia, clima e altitude, os produtos de cultivo são distintos, porém sempre oriundos da 

agricultura familiar.  

Olhos d‘água concentra o maior número de famílias proprietárias das áreas de cultivo 

(85%), possuindo, em geral, entre 2 a 4,5 tarefas63 (49,4%). As demais trabalham em 

propriedades de algum membro da família (pai, mãe, sogro, irmão, etc.). Em Santa Rita, 

47% das famílias também são proprietárias de áreas com a mesma medida (41%), 20% 

dividem-se entre meeiros, áreas pertencentes a outros membros da família e alguns 

arrendatários. O percentual de proprietários de áreas com mais de 5 tarefas é de 33% para 

Olhos d‘água e 22% para Santa Rita (TABELA 8).  

 

TABELA 8 – Número de famílias entrevistadas em função da propriedade da área de cultivo 
(em tarefas). Olhos d‘água e Santa Rita, Iraquara-BA, 2006/2007 

Área de cultivo Olhos d’água % Santa Rita % 

Propriedade     

Própria 74 85 62 47 

Meação 0 0 20 15 

Família 10 11 14 11 

Outros 0 0 15 11 

Área plantada*      

0,5 – 1,5 6 6,9 15 11 

2 – 4,5 43 49 54 41 

5 -9 20 23 19 14 

10 – 50 9 10 10 8 

                                Fonte: Autoria própria 

 

As espécies cultivadas para comércio em Olhos d‘água são o café, a mandioca e a 

banana e, em termos percentuais, não diferem muito da produção direcionada à 

subsistência das famílias, porém, em outra ordem de importância. Em Santa Rita, cerca de 

82% dos entrevistados cultivam mamona para o comércio. A produção de milho e feijão é 

                                                 
63

 1 Tarefa = 4.356m
2
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destinada mais para o consumo próprio, mantendo a tradição agrícola familiar e de 

subsistência da região e a produção excedente é comercializada (TABELA 9). 

 
TABELA 9 – Número total de famílias em função dos produtos cultivados pelas famílias 
entrevistadas e da finalidade (comércio ou subsistência). Olhos d‘água e Santa Rita, 
Iraquara-BA, 2006/2007 

 
 

Olhos d’água Santa Rita 

Comércio Subsistência Comércio Subsistência 

Mamona 1 0 108 13 

Milho 0 1 32 66 

Feijão 0 2 16 65 

Cana-de-açúcar 1 0 2 1 

Tomate 0 0 8 5 

Abóbora 0 0 0 10 

Café 53 30 0 0 

Mandioca 42 34 2 6 

Banana 32 29 0 0 
                       Fonte: Autoria própria 

 

A produtividade agrícola na região depende da ocorrência de chuvas durante certos 

períodos do ano, o que nem sempre é favorável. Além disso, o empobrecimento do solo é 

outro fator que determina o rendimento da produção, pois a utilização de adubos não é 

prática comum em Santa Rita e em Olhos d‘água nem todos podem investir nesse insumo.  

 
3.3.3 A sociedade no ambiente 

 

A relação do homem com seu meio é aqui analisada em função das percepções dos 

entrevistados acerca das mudanças ambientais, bem como sobre a utilização das espécies 

vegetais existentes na região. No que se refere às modificações ambientais percebidas 

pelos entrevistados, nota-se que grande parte destes tem observado mudanças em suas 

respectivas comunidades e no entorno, as quais vêm condicionando a produtividade 

agrícola com muitas variações, sobretudo relacionadas ao clima e ao empobrecimento do 

solo (TABELA 10). 

A questão das doenças decorrentes das modificações ambientais foi, muitas vezes, 

colocada sob diferentes formas, para assegurar que ela fosse bem compreendida. Porém, 

muitos entrevistados a responderam de acordo com o conhecimento que possuem sobre as 

doenças de maior ocorrência na comunidade e, só em Olhos d‘água essa questão não foi 

respondida por 22 entrevistados. Cerca de 85% dos entrevistados de Santa Rita e 75% de 

Olhos d‘água citaram pelo menos uma doença, destacando-se os problemas de pele, 

doença respiratória e intestinal, dentre outras. 
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TABELA 10 – Número e percentual de entrevistados em função de observações referentes às 
modificações ambientais. Olhos d‘água e Santa Rita, Iraquara-BA, 2006/2007 

Percepções ambientais Olhos d’água % Santa Rita % 

Colheitas piores 79 91 109 83 

Menos chuva 78 90 102 77 

Clima mais quente 77 89 96 73 

Diminuição da vegetação 74 85 98 74 

Secas prolongadas 73 84 104 79 

Solos mais fracos 70 80 118 89 

Diminuição de animais 63 72 95 72 

Rios mais contaminados 37 43 94 71 

Poços e rios secando 21 24 35 26 

Mais insetos e pragas 20 23 52 39 

Poluição do ar 5 6 23 17 

                      Fonte: Autoria própria 

 

O uso de cascas de árvores para fins terapêuticos é uma prática mais comum em 

Olhos d‘água (48%) que na comunidade de Santa Rita (30%). Assim como na madeira 

trazida para lenha ou construção civil, ovos, ninfas e adultos de insetos vetores podem ser 

transportados nas entrecascas para o interior dos domicílios se não forem observadas com 

atenção no momento da coleta (TABELA 11).  

 
TABELA 11 - Número e percentual de entrevistados que utilizam cascas para remédio em 
função da espécie. Olhos d‘água e Santa Rita, Iraquara-BA, 2006/2007 

Cascas para remédio Olhos d’água % Santa Rita % 

Utilizam casca 42 48 40 30 

Umburana 10 12 12 9 

Angico 5 6 15 11 

Aroeira 4 5 20 15 

Barbatimão 39 45 10 8 

Pau d'arco 0 0 3 2 

Pau ferro 0 0 3 2 

Pau-de-rato 0 0 4 3 

Jatobá 5 5 0 0 

Outras  7 8 16 12 

                           Fonte: Autoria própria 

 
As espécies vegetais utilizadas como lenha e/ou para construção de cercas não são 

as mesmas para as duas localidades, pois seus ecossistemas são distintos. A espécie 

quebra-facão é a madeira mais utilizada para as duas finalidades em Santa Rita, além de 

ser a espécie de maior ocorrência na unidade de amostra da Fazenda Lapa Doce. 

Ressalta-se que foram encontrados triatomíneos nas espécies vegetais mais utilizadas em 

Santa Rita: quebra-facão, pau d‘arco, bastião, carrasco, sisal e angico, as quais estão 

presentes no meio silvestre, meios doméstico ou peridoméstico, além do camulengo, 

tatarena, goiabeira e algodão.  

Em Olhos d‘água, onde não foram encontrados insetos no meio natural e antrópico, 

também são utilizadas as espécies angico, pau d‘arco, goiabeira e sisal. Dentre as espécies 
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mais utilizadas para lenha estão a candeia, catinga de porco, angico, quina, mussambé, 

sucupira, brechó, estraladeira, dentre outras. Para cerca são utilizadas madeiras de pau-

preto, catinga de porco, candeia, brechó, angico, dentre outras. 

 

3.3.4 Considerações sobre os ecótopos artificiais nas unidades domiciliares 
 

Muitas das estruturas existentes no peridomicílio podem fornecer ecótopos artificiais 

aos triatomíneos em função de sua associação com os animais domésticos ou de criação, 

sendo importante observar a distância das estruturas com relação à habitação.  

Nota-se que, em Santa Rita, a maior distância média corresponde aos chiqueiros que 

estão a cerca de 34m dos domicílios. A vigilância sanitária do município estabeleceu uma 

distância mínima de 100m para os chiqueiros. Em Olhos d‘água, a maior distância também 

se refere ao chiqueiro, que corresponde a, aproximadamente, 18m. Os amontoados de 

madeira para lenha ou construção civil são os possíveis ecótopos que se encontram mais 

próximos das Uds ou junto destas, assim como os depósitos e amontoados de tijolos, telhas 

e blocos. A distância média dos galinheiros, importantes ecótopos dos vetores, é 

praticamente a mesma para as Uds das duas localidades (em torno de 15m) (TABELA 12). 

 

TABELA 12 – Distância média (em metros) de diferentes ecótopos existentes no peridomicílio 
com relação ao domicílio. Olhos d‘água e Santa Rita, Iraquara-BA, 2006/2007  

 
Distância média 

Olhos d’água 
(m) 

Junto à casa 
(n° de Uds) 

Santa Rita 
(m) 

Junto à casa 
(n° de Uds) 

Abrigo do cão 12 - 9 - 

Amontoado de madeira  7 31 6 1 

Amontoado de telhas/tijolos/blocos 6 12 14 3 

Amontoado de lajes e pedras 10 5 9 2 

Galinheiro 14 0 15 - 

Chiqueiro  18 0 34 - 

Depósito 7 15 8 - 

       Fonte: Autoria própria 

 
A população humana e animal existente nas Uds representam fontes de alimento para 

os vetores, que é o principal condicionante para manter uma população de triatomíneos nos 

ecótopos artificiais. Dentre os animais, as galinhas estão presentes em 76% das Uds de 

Olhos d‘água e em Santa Rita esse percentual é de 51,5%, porém, o fato das Uds serem 

mais agrupadas e próximas umas às outras nesta última localidade, aumenta a possibilidade 

de dispersão das galinhas para os domicílios vizinhos (TABELA 13).  

A população de alguns animais presentes nas Uds é importante, contudo, a 

quantidade não foi levantada porque muitos moradores desconheciam, por exemplo, o 

número total de galinhas e, também, pelo fato de que muitos animais circulam ou dormem 

nos quintais vizinhos. 
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TABELA 13 – População humana total e número e percentual de Uds em função do tipo de 
animal doméstico presente. Olhos d‘água e Santa Rita, Iraquara-BA, 2006/2007 

Tipo Olhos d’água % Santa Rita % 

Humana 334 100 523 100 

Galinhas 66 76 68 52 

Gatos 37 43 31 24 

Cachorros 35 40 52 39 

Aves 14 16 20 15 

Porcos 1 1 8 6 

Outros 6 7 9 7 

                                    Fonte: Autoria própria 

 

Observações sobre as espécies vegetais existentes no peridomicílio são importantes 

na medida em que podem fornecer habitats aos insetos. Esta possibilidade está 

condicionada a presença de ninhos, ocos, rachaduras e, também, entrecascas 

suficientemente espessas para abrigá-los, sobretudo quando servem de poleiro para as 

galinhas ou para amarrar animais. Dentre as espécies vegetais existentes no peridomicílio, 

nota-se que existe uma maior ocorrência de espécies nativas que exóticas, geralmente 

frutíferas, as quais são atraentes para muitos animais. O licuri, que é um ecótopo natural 

dos insetos, está presente em alguns peridomicílios.  

Considerando todas as espécies vegetais com potencial para fornecer abrigos aos 

insetos vetores, tem-se um total de 540 espécies distribuídas pelos peridomicílios de Olhos 

d´água e 766 espécies em Santa Rita. Os cafeeiros predominam nas áreas contíguas aos 

peridomicílios em Olhos d‘água e muitas galinhas dormem soltas em seus galhos. Neste 

caso o risco de colonização pelos insetos é pequeno em função de sua característica 

morfológica inadequada.  

Em Santa Rita, um total de 569 habitats potenciais foi levantado em 132 Uds, o que 

representa em média 4,3 habitats por Ud. Este número não inclui todas as possibilidades de 

nicho no intradomicílio, nem a dimensão e material das estruturas do peridomicílio, o que 

poderia intervir diretamente na densidade populacional dos vetores em caso de colonização. 

Em torno de 83% das Uds possuem cercas, 66% dos domicílios estão próximos a um 

galinheiro e 63% das casas possuem fendas/fissuras nas paredes. Nas duas localidades, 

em torno de 54% das casas se encontrava em desordem, o que dificulta o encontro dos 

insetos e pode facilitar sua colonização uma vez que a fonte de alimento está presente, 

além das possibilidades de abrigo existentes no domicílio. Em média são 4 habitantes por 

domicílio, mais a população animal presente no intradomicílio (19%) (TABELA 14).  

Registrou-se em Olhos d‘água um total de 441 habitats potenciais em 87 Uds, sendo 5 

habitats por Ud. Esta média mais elevada se deve ao fato de grande parte dos moradores 

conservarem amontoados de madeira nos quintais (90%). O percentual de galinheiros 

próximos às casas (63%) e de domicílios com fendas e fissuras (62%). Existem 11 Uds a 
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menos de 500m da mata mais próxima de Olhos d‘água, enquanto em Santa Rita, a maior 

parte destas está a menos de 200m de paredões rochosos e da vegetação presente nas 

dolinas mais próximas. (TABELA 14). 

 
TABELA 14 - Número de habitats potenciais para a presença de triatomíneos nas Uds em 
função das condições no intradomicílio, dos anexos, materiais e árvores associadas à 
presença de animais. Número= Frequência de habitats potenciais. Olhos d‘água e Santa 
Rita, Iraquara-BA, 2006/2007 

Unidade domiciliar Olhos d’água % Santa Rita % 

Intradomicílio     

Fendas/fissuras nas paredes 54 62 83 63 

Desordem 47 54 72 53 

Presença de animais 27 31 36 27 

Peridomicílio     

Uds com cercas  50 58 110 83 

Galinheiros próximos das casas
(a)

 55 63  87 66 

Depósitos 38 44 47 36 

Amontoados de madeira
(a)

  78 90 41 31 

Pilha de tijolos/telhas/blocos
(b)

 30 35 37 28 

Espécies de árvores poleiro  11 13 17 13 

Uds com licuri 26 30 13 10 

Chiqueiros próximos das casas 2 2 10 8 

Amontoado de lajes/pedras  15 17 7 5 

Abrigo para cão 8 2 6 5 

Árvore p/ amarrar cão 0 0 5 4 

Outros amontoados 0 0 3 2 

TOTAL 441  569  
(a)  

Em Olhos d‘água, os galinheiros são pequenos em sua maioria, tipo cabana ou girais. 
(b) 

Amontoados de madeira distribuídos em 61 Uds. 
(c) 

Amontoados de telhas distribuídos em 27 Uds. 
                   Fonte: Autoria própria 

 

3.4 A REPRESENTAÇÃO DA TRIPANOSSOMÍASE AMERICANA NO MEIO ESCOLAR 

 

A avaliação sobre o nível de conhecimento dos alunos e professores acerca da DCh e 

dos insetos vetores foi realizada em duas escolas. Ao todo participaram 178 alunos da 

localidade de Santa Rita, 113 alunos da Matinha (localidade próxima a Olhos d‘Água) e 15 

professores das duas escolas.  

Somente 25,6% dos alunos de Santa Rita e 29% da Matinha declararam saber que os 

‗barbeiros‘ transmitem a DCh por meio das fezes. Isto demonstra um risco evidente de 

transmissão do parasito, caso não haja uma orientação apropriada sobre os cuidados a 

serem tomados com relação aos insetos e higiene alimentar. Somente o grupo de alunos do 

período noturno, em sua maioria adultos, sabe que a transmissão ocorre pelas fezes desses 

vetores. No geral, esse grupo de alunos demonstrou ter um conhecimento pouco melhor 

sobre a DCh e os insetos (APÊNDICE C). 

A parede do quarto foi o local mais indicado para o encontro dos insetos no domicílio e 

no peridomicílio o depósito foi mais citado pelos alunos vespertinos e o galinheiro para 
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100% dos alunos do período noturno. Os ecótopos naturais dos vetores e seus hábitos 

noturnos não são muito conhecidos pelos alunos do período vespertino.  

No que se refere às formas de transmissão do parasito, o índice de respondentes que 

tem conhecimento sobre a transmissão congênita e oral (por alimentos) é baixo. 

Quanto ao conhecimento sobre os hábitos tróficos dos insetos, cerca de 88% dos 

estudantes sabem que estes se alimentam de sangue humano. No entanto, 21% dos alunos 

entrevistados não têm conhecimento de que as galinhas são importantes fontes de alimento 

para as populações de insetos. Isto é relevante, pois os maiores índices de colonização dos 

triatomíneos encontram-se nos galinheiros e a população não se preocupa em manter os 

galinheiros distantes das residências. 

A associação que os respondentes fazem entre a presença dos vetores e o fator 

desordem foi significativa (77,4%), que também se mostrou mais importante nos inquéritos 

domiciliares direcionados às famílias.  

O índice de respostas sobre o conhecimento dos estudantes no que concerne a 

realização de campanhas de combate aos insetos vetores em suas localidades (35,7%) 

mostrou-se baixo, sobretudo porque aqueles que responderam afirmativamente referiram-se 

ao trabalho de rotina dos ‗guardas da SUCAM64‘. 

Os professores, em geral, detêm maior conhecimento sobre o assunto, porém, ainda 

restam dúvidas quanto aos locais de captura dos insetos na Ud, as fontes de alimento, 

modos de transmissão da doença e quanto à realização de campanhas nas localidades. 

Quanto ao reconhecimento dos insetos, em torno de 77% dos alunos do período 

vespertino da Matinha disseram não conhecer os insetos do mostruário. Este é um índice 

alto para uma escola onde estudam muitos alunos dos povoados vizinhos que possuem um 

histórico importante para a doença de Chagas no município de Iraquara. 

Os principais resultados desse inquérito constam no APÊNDICE D. 

                                                 
64

 Denominação local para os agentes de campo que atuam  no PCDCh. 
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4 SOBRE OS TRIATOMÍNEOS  E SEUS ECÓTOPOS  
 

4.1 INTRODUÇÃO 
 

Para Haber (1994), em uma hierarquia organizacional o ecossistema representa o 

primeiro nível, onde se integram fatores bióticos e abióticos, e ecótopo é o menor 

componente espacial homogêneo de uma paisagem. Trata-se de um determinado espaço 

vivo com características ambientais regulares que propiciam o desenvolvimento de uma 

comunidade ou de indivíduos de mesma espécie. O funcionamento e o manejo de um 

ecossistema dependem da manutenção da diversidade biológica e do conhecimento da 

variedade de ecótopos existentes.  

Novas dinâmicas de movimentação de espécies da fauna vão se estabelecendo em 

paralelo às dinâmicas populacionais humanas, que se instauram em meio aos fragmentos 

vegetacionais. O grau de sinantropismo de muitas espécies da fauna silvestre pode 

aumentar, pois os fragmentos de vegetação são diferentes de um habitat contínuo do qual 

faziam parte e, portanto, são muito pequenos para manter populações animais (Pimm & 

Gilpin, 1989). Com isso, novas configurações espaciais de ecótopos vão surgindo e, dentre 

eles, os ecótopos artificiais, representados por estruturas presentes nas unidades 

domiciliares (moradia, cercas, depósitos, galinheiros, chiqueiros, etc.).   

O trabalho desenvolvido nos ambientes natural e antrópico procurou tanto caracterizar 

os ecossistemas da região como identificar os possíveis ecótopos naturais e artificiais dos 

triatomíneos para melhor conhecer a ecologia das espécies na região. Este estudo visou (1) 

constatar possíveis mudanças de comportamento de espécies que já foram bem estudadas; 

(2) identificar novas espécies de ocorrência na região; e (3) investigar o meio físico (rochas, 

tocas de tatu) e biótico (as espécies vegetais que podem ser consideradas indicadores de 

presença dos vetores na natureza). 

 

4.2 TÉCNICAS E MÉTODOS DO INQUÉRITO TRIATOMÍNICO 

 

4.2.1 Levantamento da flora e cálculos fitossociológicos e de biodiversidade  

 

Esta etapa visou estimar a presença e abundância de populações silvestres de 

triatomíneos, permitindo, assim, caracterizar os nichos ecológicos destas espécies e 

identificar os indicadores ecológicos de risco epidemiológico. Foi feita uma seleção prévia de 

áreas com base em observações in situ durante a primeira semana de trabalho em campo. 



 

98 

 

Esta etapa constou de:  

a) Delimitação aleatória de duas parcelas de 20 x 50m no entorno de Santa Rita, ambas 

em ecossistema de floresta estacional decidual e, duas em Olhos d‘água, sendo uma em 

área de carrasco e outra em floresta estacional semidecidual. Em 2004 foram feitas três 

parcelas de 18 x 45m nas proximidades de algumas das localidades pesquisadas na 

época, nos seguintes ecossistemas: floresta estacional decidual (Fazenda Lapa Doce), 

floresta estacional semidecidual (Schubert) e Cerrado (Fazenda Saquinho). Procurou-se 

sempre identificar áreas com diferentes fitofisionomias, com boa densidade vegetacional 

arbórea e diversidade aparente. Cada parcela foi subdividida em 10 unidades amostrais 

para facilitar o trabalho de busca dos insetos e levantamento da flora. No levantamento 

da flora de 2007/2008 os dados foram tratados conjuntamente, por localidade, ou seja, 

as parcelas de 1 a 10 representam a área trabalhada em Santa Rita nas Fazendas 

Guigó e Pratinha e de 11 a 20 as áreas que representam os ecossistemas trabalhados 

em Olhos d‘Água na Fazenda Cacique I e no Carrasco do pé de manga. 

b) Identificação in situ dos indivíduos vegetais com o auxílio de um guia mateiro e de um 

engenheiro florestal. Uma pequena amostra de material botânico foi coletada para 

identificação taxonômica pelo herbário da Universidade Federal da Bahia, onde estão 

depositadas as exsicatas.  

c) A composição florística dos ecossistemas da área de estudo está bem representada nas 

7 parcelas trabalhadas, cujos índices utilizados com as respectivas interpretações foram: 

a) Coeficiente de Mistura de Jentsch (QM) - apresenta a proporção do número de 

indivíduos amostrados em relação ao número de espécies; b) Índice de diversidade de 

Shannon-Weaver (H‘) - expressa a riqueza e uniformidade da unidade de amostra. 

Neste caso, a diversidade florística será mais elevada quanto maior for o valor de H‘ na 

parcela estudada; c) Índice de equabilidade (uniformidade) de Pielou (C) - o resultado 

é dado pelo intervalo entre 0 e 1, o que significa que todas as espécies da parcela serão 

igualmente abundantes quanto mais esse resultado se aproximar do valor 1. 

 

4.2.2 Inquéritos triatomínicos nos meios naturais e antrópicos 
 

4.2.2.1 Captura dos triatomíneos 

 

Investigação nas cavernas, dolinas e rochas 

 



 

99 

 

O inquérito triatomínico nas entradas das cavernas, dolinas e rochas foi executado por 

meio do método Noireau (2002), que consiste na utilização de armadilhas (camundongos 

em frascos tampados por uma tela e envolvidos por uma fita adesiva dupla face). O 

camundongo tem a função de atrair os insetos que dele se aproximam para se alimentar, 

ficando colados na fita. As armadilhas eram colocadas no final da tarde nas rochas, em 

algumas árvores e palmeiras e recuperadas na manhã seguinte em razão do calor intenso e 

da atividade noturna dos insetos. 

 

Investigação nas unidades de amostra da flora 

 

A captura dos vetores em seus nichos ecológicos potenciais foi feita em cada unidade 

de amostra ou parcela por meio de dissecação de madeira morta, cascas espessas das 

árvores e ninhos de aves que não continham ovos ou filhotes. Os indivíduos vegetais com 

ocos, acúmulo de matéria orgânica, além dos buracos de tatu também foram investigados 

por meio da colocação de armadilhas antes do trabalho de dissecação.  

 

Investigação em palmeiras 

 

A espécie Syagrus coronata (licuri), identificada de acordo com Henderson, Galeano & 

Bernal (1995) e Lorenzi et al. (1996, 2004), é a espécie de maior ocorrência na região. Os 

indivíduos foram abatidos e dissecados de acordo com Diotaiuti & Dias (1984), após 

autorização do IBAMA e dos proprietários das áreas selecionadas. A seleção das palmeiras 

foi feita de forma aleatória, em áreas de maior e menor densidade populacional, após 

observações realizadas in situ no entorno das localidades de Santa Rita e Olhos d‘Água.  

Cada indivíduo foi identificado com um código e preenchida uma ficha de campo de 

acordo com o modelo elaborado pelo Centro de Pesquisa René Rachou (CPRR) da Fiocruz 

(ANEXO VI), com data e horário da derrubada (início e término), condição climática local, 

tamanho, distância e espécie da palmeira mais próxima, altitude e coordenadas geográficas 

do indivíduo dissecado e fauna associada à palmeira.  

Logo após a derrubada, as palmeiras eram dissecadas cortando-se na base da bainha 

foliar. As folhas, que estão dispostas de forma helicoidal, foram retiradas cuidadosamente 

uma por vez e todo o material presente nas bainhas foi minuciosamente investigado em 

busca de triatomíneos. Foram também realizadas buscas nas brácteas, cachos de cocos e 
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caule. No final todas as folhas e bainhas eram contadas e todas as palmeiras foram 

referenciadas geograficamente com auxílio de um GPS. 

Avaliou-se o microclima das palmeiras com a utilização de sensores programáveis de 

temperatura e umidade (HOBO). Os sensores foram programados para registrar os dados 

de temperatura e umidade a cada 15 minutos e colocados na axila de folhas velhas que já 

se encontravam em estado de decomposição, local de encontro dos triatomíneos nas 

palmeiras S. coronata.  Um sensor foi colocado no ambiente como referência. 

 

Investigação nas Uds 

 

Esta etapa foi realizada em pararelo à etapa de aplicação do questionário direcionado 

às famílias e com o auxílio de um assistente de campo da própria localidade para evitar 

constrangimentos com os moradores. O assistente foi treinado para executar a busca e 

captura dos insetos de forma minuciosa e com segurança. O seguinte material lhe foi 

fornecido: boné, máscaras e luvas de procedimento para proteção individual, pinças 

entomológicas, lanterna e coletores para acondicionar os insetos.   

Considera-se unidade domiciliar (Ud) a casa habitada e seus anexos (Silveira & 

Resende, 1994). A busca ativa de insetos vetores nos intradomicílios foi feita nas fissuras e 

rachaduras, sob os colchões, atrás de armários e quadros, em caixas ou amontoados de 

roupas ou objetos. Nos peridomicílios (representados pelos quintais e suas estruturas 

adjacentes), a busca foi feita em todos os possíveis nichos dos insetos (plantas vivas e 

mortas, cercas, estruturas dos galinheiros, chiqueiros e currais, depósitos, amontoados de 

telhas, tijolos, lajes de pedra e madeira). 

 

4.2.2.2 Acondicionamento e destino dos insetos 
 

Os insetos coletados foram acondicionados em potes de plástico e identificados com o 

código da Ud ou da palmeira, contendo em seu interior um suporte de papel filtro em forma 

de sanfona para facilitar a movimentação dos insetos e absorção das fezes e urina 

produzidas pelos barbeiros.  

Todos os triatomíneos capturados nas palmeiras foram encaminhados ao Laboratório 

de Triatomíneos e Epidemiologia da Doença de Chagas do Centro de Pesquisa René 

Rachou CPRR / FIOCRUZ (LATEC), onde ficaram sob a responsabilidade do pesquisador 

Fernando Braga, que também atuou em campo.  
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4.2.2.3 Pesquisa em laboratório 
 

No laboratório do CPRR/FIOCRUZ, os insetos foram contabilizados por palmeira, de 

acordo com o estádio evolutivo e sexo para cálculo da densidade, taxas de infestação e 

colonização. Os triatomíneos capturados constituíram uma colônia de estudo com um 

determinado código. Definiu-se como palmeira positiva àquela que tivesse no mínimo um 

exemplar de triatomíneo, presença de exúvia ou somente ovos.  

Os insetos capturados nas Uds foram conservados em álcool absoluto para posterior 

realização de estudos de biologia molecular e estão sob a responsabilidade desta 

pesquisadora. 

 

Manutenção de colônias em laboratório 

A partir das coletas foi estabelecida uma colônia de Triatoma sordida e outra de 

Rhodnius nasutus no LATEC, em condições de temperatura e umidade semicontroladas 

(25ºC ± 1ºC; 60%± 10%UR).  

Os barbeiros foram acondicionados em frasco de polietileno devidamente identificado 

(aproximadamente 15cm de diâmetro e 20cm de altura), tendo ao fundo duas folhas de 

papel filtro para a absorção das fezes e da urina produzidas pelos insetos. Um papel 

cartolina foi dobrado em forma de sanfona até a altura do frasco a fim de facilitar a 

movimentação e alimentação dos mesmos. A superfície do frasco foi vedada com pano de 

malha fina envolvida por esparadrapo e elásticos (gominhas).  

Semanalmente, os triatomíneos eram alimentados em galinhas (Gallus gallus) 

imobilizadas, ou camundongos suíços (Mus musculus) anestesiados com Thionembutal. Da 

mesma forma, semanalmente, as colônias eram limpas para a retirada de exúvias e ovos, e 

separação das gerações.  

Os insetos que morreram foram guardados e posteriormente serão montados em 

alfinetes entomológicos e identificados como insetos de referência na coleção de 

triatomíneos do LATEC. 

 

Exame dos triatomíneos 

Todos os triatomíneos coletados em campo e que chegaram vivos (n=37) no 

laboratório foram examinados quanto à presença de Trypanosomatidae. Este procedimento 

foi realizado por meio de exame parasitológico das fezes a fresco, utilizando-se a técnica de 

compressão abdominal. As fezes dos triatomíneos foram diluídas em uma gota de solução 

salina 0,15M, colocadas sobre lâmina e lamínula e observadas em microscópio óptico, 

aumento 160x. Todo este procedimento foi realizado no LATEC. Após o exame os insetos 

foram destinados à criação. 
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Para o conhecimento dos índices de infecção por Trypanosomatidae das amostras 

capturas nas Uds foram realizadas análises diretas do conteúdo intestinal dos insetos 

(Cuba, 1998) no Laboratório Regional da 27ª DIRES, localizado em Seabra. Foi previsto que 

os insetos infectados seriam encaminhados ao Laboratório Central de Salvador (LACEN) 

para confirmação da presença do T. cruzi. 

 

Identificação taxonômica dos triatomíneos 

Todos os insetos capturados no meio natural e Uds foram catalogados (APÊNDICE E) e 

identificados de acordo com a chave taxonômica de Lent e Wygodzinsky (1979).  

 

O mapa seguinte mostra as localidades pesquisadas e os locais onde foram coletados 

os dados de cada etapa de trabalho (FIGURA 9). 

 

4.3 OS ECÓTOPOS NATURAIS DOS TRIATOMÍNEOS 

 
4.3.1 O bioma caatinga: A área de estudo, uma área de transição vegetacional  

 
O bioma Caatinga ocupa uma área total de 762.753,67 quilômetros quadrados65 do 

território brasileiro, cobrindo grande parte da região Nordeste. A vegetação apresenta 

elevada diversidade de espécies e considerável nível de endemismo (Giullietti et al., 2002; 

Florentino et al., 2007). A estrutura vegetacional aqui apresentada representa a forma de 

distribuição espacial e ocupação dos indivíduos, tendo sido analisadas para sua 

caracterização a densidade, frequência, dominância e valor de importância. 

                                                 
65

 Resultado obtido em dois anos de estudos realizados por 47 pesquisadores e técnicos de 10 instituições 
nordestinas. <http://www.agrosoft.org.br/agropag/100639.htm> Acesso em 17 jun. 2008 
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FIGURA 9 – Localização das Uds pesquisadas, das palmeiras dissecadas, armadilhas colocadas e parcelas onde foram efetuados o levantamento da flora. Iraquara-BA, 2008. 

Comunidades pesquisadas 
Município de Iraquara - BA 

Palmeiras 

Armadilhas 

Parcelas 

Uds 
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Visando uma melhor caracterização da vegetação no município de Iraquara, optou-se 

por incluir os levantamentos florísticos efetuados em 2004, referentes a um estudo 

precedente na região66. A metodologia utilizada foi a mesma e o inventário foi feito em três 

ecossistemas distintos: floresta estacional decidual (Fazenda Lapa Doce), floresta estacional 

semidecidual (Schubert) e Cerrado (Fazenda Saquinho), todos no município de Iraquara. 

Ressalta-se que estas áreas permanecem com as mesmas características do período do 

inventário e constam como dados regionais porque representam os três ecossistemas 

encontrados na região.  

Os dados locais se referem aos inventários realizados em 2007/2008 foram levantadas 

espécies da floresta estacional decidual em fragmentos de vegetação mais próximos do 

povoado de Santa Rita (Fazenda Guigó e Fazenda Pratinha), bem como da floresta 

estacional semidecidual (Fazenda Cacique I) e do Carrasco (Carrasco do pé de manga), em 

limites próximos ao povoado de Olhos d‘água.  

 

4.3.2 Características das unidades de amostra e ecossistemas pesquisados 

 

4.3.2.1 Dados regionais 
 

Floresta estacional decidual - Fazenda Lapa Doce 

A área de amostra foi delimitada na fazenda Lapa Doce, município de Iraquara acerca 

de 700m de altitude e com inclinação de 35º, tendo sido montada no sentido leste – oeste 

(parte baixa e alta, respectivamente). O ambiente apresentou-se úmido em função do 

período em que foi realizado o trabalho de campo (março/abril). 

O estrato arbóreo apresentou-se com altura média de 7m (máxima de 15m e mínima 

de 3m). O sub-bosque era pouco expressivo, com muitos râmulos rígidos, alguns secos e 

pungentes. O estrato herbáceo apresentou uma grande densidade de bromélias da espécie 

Neoglaziovia variegata (Arruda) Mez, um gênero endêmico da Caatinga, conhecida 

popularmente por ‗croá‘ ou ‗caroá‘. Observou-se, ainda, uma pequena ocorrência de epífitas 

e a ausência de palmeiras, embora o licuri (Syagrus coronata (Martius) Beccari) seja muito 

representativo na região cárstica. As cactáceas comuns na Caatinga, não ocorreram nessa 

área. 

Foram listados 143 indivíduos distribuídos em 17 espécies pertencentes a 17 gêneros 

e 13 famílias, sendo que três espécies não foram identificadas. As famílias que 

apresentaram maior hegemonia em relação ao número de indivíduos foram: Euphorbiaceae, 

Melastomataceae, Burseraceae e Chrysobalanaceae. O gênero mais representativo foi o 

                                                 
66

 Dissertação de mestrado desta autora: Interações entre meio ambiente, saúde pública e políticas públicas: o 
caso da tripanossomíase americana em uma Área de Proteção na Bahia. Centro de Desenvolvimento 
Sustentável da Universidade de Brasília, 2004. 
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Croton. As espécies que apresentaram maior índice de dominância absoluta foram 

Cavanillesia arborea (4,68), Anadenanthera colubrina var. cebil (3,54) e Bursera 

leptophloeos (3,21) (APÊNDICES F e G). O percentual de indivíduos amostrados de acordo 

com as famílias está representado na FIGURA 10. 

Os indivíduos desta unidade de amostra não apresentaram córtex grosso e não foram 

observados ninhos ou ocos, nem tocas de pequenos animais nessa área, suscetíveis de 

estarem associados aos triatomíneos silvestres. 

 

FIGURA 10 - Histograma do percentual de indivíduos presentes nas famílias encontradas na Floresta estacional 
decidual da Fazenda Lapa Doce, Iraquara-BA, 2004 

 

Floresta estacional semidecidual - Localidade de Schubert 

Essa unidade de amostra localiza-se no município de Iraquara a aproximadamente 

1000m de altitude, nas proximidades da localidade denominada Schubert (extremo nordeste 

da área de estudo). O estrato arbóreo apresentou-se composto por indivíduos com altura 

média de 8,6m (máxima 20m e a mínima 2m) e por uma abundante comunidade de epífitas 

(bromélias e orquídeas), briófitas (musgos), lycophytas (licopódios), talófitas (fungos e 

líquens) e cipós. O estrato herbáceo é representado, principalmente, por bambus 

(Actinocladum verticillatum (Nees) McClure ex Soderstr).  

Nesse ecossistema, durante a estação seca, a temperatura mais baixa e a redução da 

água disponível no solo associada a outros fatores ambientais, contribuem para a formação 

de uma espessa camada de serrapilheira no local com a queda das folhas. Observou-se, 

ainda, a presença de afloramentos rochosos nessa área. 

Foram levantados 177 indivíduos distribuídos em 23 espécies, pertencentes a 22 

gêneros e a 19 famílias, sendo que 7 espécies não foram identificadas. As famílias mais 

representativas foram: Nyctaginaceae (33), Proteaceae (28), Clusiaceae (19), Boraginaceae 
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(15), Celastraceae (15), Myrtaceae (10), Sapotaceae (10), Lauraceae (8), Rubiaceae e 

Combretaceae, ambas com 6 indivíduos (APÊNDICE H e FIGURA 11). 

Alguns indivíduos arbóreos, inseridos na unidade amostral, apresentaram pequenos 

ocos. Não foi possível constatar a presença de ninhos de aves devido à copa das árvores. 

Entretanto, a espécie Cyanocorax cyanopogon (‗cancão‘) vocalizou nas proximidades, 

enquanto o trabalho era realizado. Quanto à presença de tocas de animais foi possível 

observar uma toca de tatu próxima à área amostrada. 

 

FIGURA 11 - Histograma do percentual de indivíduos presentes nas famílias encontradas na floresta estacional 
semidecidual no Schubert, Iraquara-BA, 2004 

 

Cerrado 

Fazenda Saquinho 

Unidade de amostra inserida na Fazenda Saquinho, município de Iraquara, porção 

serrana ao leste da área de estudo, a 1.000m de altitude. O terreno apresentou-se com 

declividade de 40º, com orientação da área delimitada 90º N, correspondendo à parte alta 

ao lado oeste da mesma. As precipitações nessa parte serrana costumam ser regulares e 

concentradas no período chuvoso (dezembro a abril). A área apresentou-se com baixa 

umidade devido à alta temperatura associada a um solo predominantemente rochoso. 

Esta unidade apresentou um estrato arbóreo aberto com baixa diversidade e 

densidade de espécies e um estrato herbáceo com a presença de subarbustos esparsos 

com gramíneas, orquídeas e bromélias. Esse aspecto é favorecido pela presença, nesse 

local, de um solo litólico (rocha arenítica), com topografia irregular. 

Nessa área foram levantados 37 indivíduos, distribuídos em 6 espécies (Bowdichia 

virgilioides, Emmotum nitens, Eremanthus incanus, Hancornia speciosa, Humiria 
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balsamifera, Vochysia thyrsoidea) pertencentes a 6 gêneros e a 6 famílias (APÊNDICE I e 

FIGURA 12). A espécie V. thyrsoidea é endêmica do Cerrado e campos cerrados de altitude 

e apresenta altura de 4-11m, dotada de copa irregular. Nos campos de grande altitude se 

apresenta como simples arbusto. Ocorre preferencialmente e terrenos secos e pedregosos 

de encostas acima de 800 a 1.000m de altitude (Lorenzi, 2000). A altura máxima dos 

indivíduos desta espécie levantados foi de 7m e a menor altura 2m. A espécie E. nitens, 

segundo Lorenzi (2000), apresenta altura ente 6-10m com copa globosa ampla e tronco 

curto e cilíndrico, com casca rugosa e partida longitudinalmente, de 40-60cm de diâmetro. 

Dentro da unidade de amostra não foi observada a presença de ninhos e ocos nas 

espécies. Com exceção de pequenos répteis não foram encontrados vestígios (rastros e 

tocas) de animais. 

 

FIGURA 12 - Histograma do percentual de indivíduos presentes nas famílias encontradas no Cerrado da Fazenda 
Saquinho, Iraquara-BA, 2004 

 

Síntese 

Nestas três primeiras unidades de amostra foram registradas 41 espécies distribuídas 

39 gêneros e 29 famílias. O APÊNDICE F apresenta a lista de todas as espécies, bem como o 

ecossistema em que é encontrada. 

Na Fazenda Lapa Doce, as espécies com maior índice de dominância absoluta são: C. 

arborea (4,7), A. colubrina (3,5) Commiphora leptophloeos (3,2) (APÊNDICE G e FIGURA 13). 

Na flora do Schubert as espécies de maior densidade absoluta foram: a Guapira sp. 

(407,41), a Roupala Montana (345,68) e a Clusia nemorosa (234,57). Estas espécies 

também apresentaram uma maior importância ecológica em termos de distribuição 
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(APÊNDICE H e FIGURA 14). Na Fazenda Saquinho, as espécies V. thyrsoidea e E. nitens 

foram as que apresentaram maior número de indivíduos e famílias, além de obterem os 

maiores valores de importância ecológica (APÊNDICE I e FIGURA 15). 

 

 
FIGURA 13 - Histograma com as dez espécies de maiores VI absoluto (Índice de Valor de Importância) e VI(%) 
(Percentual de Valor de Importância) na Fazenda Lapa Doce, Iraquara-BA (2004) 

 
 

 

FIGURA 14 - Histograma com as dez espécies de maiores VI absoluto (Índice de Valor de Importância) e VI(%) 
(Percentual de Valor de Importância) no Schubert, Iraquara-BA (2004) 
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FIGURA 15 - Histograma com as dez espécies de maiores VI absoluto (Índice de Valor de Importância) e VI(%) 
(Percentual de Valor de Importância) na Fazenda Saquinho, Iraquara-BA (2004) 

 

No geral, observa-se que a floresta estacional semidecidual, além de encerrar o maior 

número de indivíduos, foi a que apresentou uma maior diversidade e igualdade de espécies 

no que se refere à abundância das mesmas, apresentando o maior índice de uniformidade. 

O índice de equabilidade (uniformidade) de Pielou foi baixo para as três unidades de 

amostra. Na floresta estacional decidual (1), a alta densidade da espécie do gênero Croton 

sp. (72 indivíduos) determinou um índice de uniformidade menor que o da floresta estacional 

semidecidual. Os resultados obtidos na unidade de amostra do Cerrado expressam uma 

estrutura que diverge das demais unidades amostrais em termos de diversidade florística e 

densidade que pode decorrer, entre outros fatores, de sua constante exposição ao fogo. Há 

uma ocorrência frequente de incêndios provocada por caçadores e pecuaristas em áreas 

circunvizinhas à esta unidade de amostra. O fogo se expande rapidamente pela ação do 

vento, atingindo áreas com maior densidade vegetacional arbórea. Entretanto, no geral, a 

fisionomia típica desse ecossistema no local mostrou-se relativamente conservada (TABELA 

15). A parcela do Cerrado (3) apresentou os menores índices, talvez devido à ocorrência 

frequente de incêndios provocada por caçadores e pecuaristas em áreas circunvizinhas à 

esta unidade de amostra. O fogo se expande rapidamente pela ação do vento, atingindo 

áreas com maior densidade vegetacional arbórea. Entretanto, no geral, a fisionomia típica 

desse ecossistema no local mostrou-se relativamente conservada. 
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TABELA 15 - Ecossistemas contendo o número de indivíduos (N); o número de espécies 
amostradas (S); o índice de diversidade de Shannon-Weaver (H‘); o índice de 
equabilidade de Pielou (C) e o coeficiente de mistura de Jentsch (QM) 

Parcelas N S H’ C QM 

Floresta estacional decidual (1)  143 20 2,00 0,27 1: 7,15 

Floresta estacional semidecidual (2) 173 29 2,83 0,08 1: 5,41 

Cerrado (3) 37 6 1,18 0,36 1: 6,17 
    Fonte: Autoria própria 

 

Observa-se que, na Fazenda Lapa Doce (a) a curva mostra a ocorrência de 16 

espécies nas unidades de amostras da floresta estacional decidual e semidecidual, surgindo 

poucas espécies novas até a parcela 8 quando a curva se estabiliza até a parcela 10. No 

Schubert (b) a progressão é contínua até a parcela 9, mostrando um melhor nível de 

conservação enquanto na Fazenda Saquinho, além da baixa diversidade de espécies a 

estabilização ocorre na metade da parcela. Esta amostragem florística com padrões de 

curvas tão distintos retrata bem os diferentes níveis de conservação dos ecossistemas 

locais, decorrentes de intervenções antrópicas que conduziram à intensa fragmentação dos 

últimos remanescentes (FIGURAS 16). 
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                                                                                                             (c) 

                                                                                                               

FIGURAs 16 - Curva de espécies x áreas. Fazenda Lapa Doce (a), Schubert (b) e Fazenda Saquinho (c), Iraquara 
– BA (2004) 

 

4.3.2.2 Dados locais 
 

Floresta estacional decidual - Fazenda Guigó 

Quando plotadas as coordenadas das parcelas 4 e 5, observou-se que ambas estão 

inseridas no mesmo fragmento de vegetação próximo ao povoado de Santa Rita, a uma 

altitude de aproximadamente 700m. A parcela 4 é uma floresta de calcário sobre solo 

argiloso com afloramentos de rocha, dossel superior de 12 a 14m com espécies emergentes 

como a C. arborea L. (barriguda lisa) e Tabebuia sp (pau d‘arco amarelo). Área com 

diversidade significativa, indivíduos com diâmetros avantajados e cascas reticuladas. 

Segundo os nativos, entre 60 a 70% das árvores perdem as folhas no período seco, 

característica dessas espécies que se desenvolvem em solo com pouco armazenamento de 

água em função do afloramento rochoso. Presença de serrapilheira, epífitas, cipós, talófitas 

(fungos e líquens) e poucas lianas. No sub-bosque há predominância de Randia sp (rasga-

gibão), Parapiptadenia sp (espinheiro), dentre outras. No dossel superior predomina a 

Tabebuia sp (pau d‘arco) e a Aspidosperma polyneuron Mart. Ex Müll. Arg. (peroba). A 

ocorrência de S. coronata (licuri) é grande, bem como de exemplares dos gêneros Manihot 

(maniçoba) e Jatropha (pinhão) e da espécie Pisonia tomentosa Casar. (farinha seca). 

Foram observadas tocas de tatu na parcela e a presença de aves. 

 

Fazenda Pratinha (Solon) 

Nesta área há uma grande ocorrência de S. coronota, pouco afloramento rochoso e o 

solo calcário argiloso sustenta uma mata mais aberta, com indivíduos arbóreos de altura em 

torno de 15m. Dossel superior semelhante ao da fazenda Guigó com ocorrência de outras 

espécies como C. moritibensis Baill. (quebra-facão), Myracrodruon urundenva Alemão 

(aroeira), um indivíduo de Centrolobium sclerophyllum Lima (putumujú) e exemplares de C. 

leptophloeos (umburana-de-cambão) no entorno da parcela. Algumas espécies não foram 
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identificadas e, provavelmente, pertencem à família Malpighiaceae. O índice de diversidade 

florística é menor em relação à parcela 4 e os indivíduos arbóreos possuem diâmetros 

maiores, são mais idosos e corporativos. Foi observada a presença de algumas espécies do 

gênero Vanilla (orquídeas), da família Araceae (imbé ou filodendro), de Cereus jamacaru 

(mandacaru), Pseudobombax (Imbirussú) e talófitas (fungos e líquens). Grande 

recrutamento de C. arborea L. (barriguda lisa) e exemplares do gênero Euphorbia, de 

Jacaratia dodecaphylla (Vell.) A. DC. (bananinha) no entorno, além de uma espécie 

emergente, a Astronium sp (gonçalo-alves), cujo porte alto impossibilitou a coleta de 

material para a coleção do herbário. Somente exemplares da avifauna foram observados no 

local. 

Foram amostrados, nestas duas parcelas, 224 indivíduos de 37 espécies pertencentes 

a 19 famílias, dentre as quais predominam as famílias Bignoniaceae, Fabaceae-

Caesalpinioideae e Apocynaceae. As espécies com maior índice de dominância absoluta 

são a Ceiba sp e a Tabebuia sp1, que também apresentam maior importância ecológica, 

porém em ordem inversa, além da A. polyneuron, Tabebuia sp2, Maytenus catingarum, 

Caesalpinia bracteosa e Fabaceae-Caesalpinioideae 1. Dentre as espécies que ocorrem em 

um número maior de parcelas estão a Tabebuia sp1, A. polyneuron, C. bracteosa, e a M. 

catingarum. Em termos de densidade absoluta, a Tabebuia sp1 e a A. polyneuron 

predominam significativamente sobre as demais espécies (APÊNDICE J, K; FIGURAS 17, 18). 

 
FIGURA 17 - Histograma do percentual de indivíduos presentes nas famílias encontradas em Santa Rita, Iraquara-
BA, 2008 
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FIGURA 18 - Histograma com as dez espécies de maiores VI absoluto (Índice de Valor de Importância) e VI(%) 
(Percentual de Valor de Importância) nas unidades de amostra de Santa Rita, Iraquara-BA, 2008 

 

Carrasco - Carrasco do pé de manga 

Este tipo de vegetação foi encontrado ao norte e noroeste da localidade de Olhos 

d‘Água, a aproximadamente 1.030m de altitude e a uma distância de 2,97 Km do centro do 

povoado. Essa formação no local é composta por fragmentos de floresta densa, com 

algumas espécies predominantes e uniformes em termos de diâmetro e altura.  

Em uma área ao norte do povoado, o carrasco é formado por uma forte concentração 

de dominância de algumas espécies da Caatinga com característica quase monoespecífica, 

confirmando a colocação de Andrade-Lima (1978) acerca do carrasco se tratar de um tipo 

de Caatinga que ocorre em solos arenosos sobre chapadas.  

Dentre outras caracterizações de carrasco mencionadas por Araújo et al. (1999) estão 

a de Fernandes (1990) e Fernandes & Bezerra (1990) que, além de concordarem que o 

carrasco também ocorre em níveis elevados de altitudes e planaltos tabulares, tem aspecto 

de capoeira densa e associam essa formação como resultante da destruição parcial do 

cerradão. Segundo Figueiredo (1986, 1991) o carrasco é uma comunidade xerófila, 

arbustiva densa, com indivíduos de caules finos e muitas vezes cespitosos e alguns 

arbóreos, com espécies próprias, do Cerrado, da Caatinga e da mata.  

A parcela em que foi realizado o levantamento da flora se caracteriza por se encontrar 

em altitude elevada, próxima a uma grande e extensa área de campos de altitude, com solo 

rochoso e arenoso. A mata possui características bem marcantes como troncos finos 

(maioria com CAP entre 20 e 30cm), bastante adensados, com grande abundância de 

Pseudopiptadenia cf. brenanii G.P. Lewis & M.P. (angiquinho do carrasco) e Callisthene cf. 

minor Mart. (angiquinho do campo) e boa frequência de Buchenavia cf. tomentosa Eichler 
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(mussambé). O solo é arenoso e sub-bosque com presença de Psychotria sp (erva-de-rato), 

bromélias no solo, talófitas (fungos e líquens), algumas aráceas, poucas cactáceas e um 

tapete de briófitas (musgo). Dossel superior em torno de 6 a 7m de altura com estrato 

superior unificado, ou seja, sem espécies emergentes. Ocorrem espécies do Cerrado e da 

floresta estacional semidecidual na parcela além de uma grande ocorrência de espécies 

com touceiras, onde os troncos velhos morrem dando lugar aos novos rebrotos. A espécie 

que mais apresentou ramificações do caule desde a base foi a espécie do Cerrado C. cf. 

minor Mart.. O solo é protegido por uma densa camada de 3 a 4 cm de serrapilheira. Nesta 

parcela foi observada a presença de curiango, ave da família Caprimulgidae em seu ninho 

no chão e com ovos. 

 

Floresta estacional semidecidual - Fazenda Cacique I 

Localizada a aproximadamente 4,3 Km do centro de Olhos d‘água (direção sudeste),  

a 960m de altitude, esta floresta possui é composta por indivíduos de porte elevado, com 

dossel superior entre 14 e 16m de altura e presença de algumas espécies emergentes, com 

troncos espessos, cascas grossas, reticuladas e fendilhadas. Sub-bosque regularmente 

denso, com presença de gramíneas (taquara ou bambú), Melastomataceae do gênero 

Miconia (canela-de-velho) e Tibouchina (quaresmeira), regeneração de várias espécies 

arbóreas das famílias Myrtaceae, Fabaceae e Combretaceae. Presença de serrapilheira 

densa e muitos cipós, epífitas (bromélias e orquídeas), talófitas (fungos e líquens) e aráceas 

predominam nesse sub-bosque formando uma mata interessante dentro de padrões próximo 

ao das florestas ombrófilas, inclusive com ocorrência de espécies em comum como 

Amaioua guianensis Aubl. (marmelada), B. cf. tomentosa Eichler (mussambé) e de 

representantes da família Humiriaceae, predominantes nessa área. Presença ainda de 

indivíduos de Simarouba amara (pau-paraíba) e um exemplar da família Araliaceae. Com 

relação à fauna, destaca-se a ocorrência de Erinaceidae (ouriço-cacheiro), além de buracos 

de tatu e indivíduos da avifauna presentes na parcela.  

Ao todo foram levantados 338 indivíduos nestas duas parcelas, incluindo os não 

identificados (27). Foram amostradas 91 espécies pertencentes a 33 famílias, dentre as 

quais predominam as famílias Fabaceae-Faboideae, Vochysiaceae, Myrtaceae e 

Combretaceae, que agrupam o maior número de indivíduos. As espécies com maior índice 

de dominância absoluta, a P. cf. brenanii, B. cf. tomentosa e C. cf. minor, também se 

destacam com os maiores índices importância ecológica. Estas espécies também estão 

entre aquelas que ocorrem em um número maior de parcelas. Em termos de densidade 

absoluta, a P. cf. brenanii predomina na área amostrada seguida pelas espécies C. cf. 

minor, B. cf. tomentosa e Guapira areolata (APÊNDICE L e FIGURAS 19 e 20). 
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FIGURA 19 - Histograma do percentual de indivíduos presentes nas famílias encontradas em Olhos d‘água, 
Iraquara-BA, 2008 

 

 
 
FIGURA 20 - Histograma com as dez espécies de maiores VI absoluto (Índice de Valor de Importância) e VI(%) 
(Percentual de Valor de Importância) nas unidades de amostra de Olhos d‘água, Iraquara-BA, 2008. 
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Nestas quatro parcelas foram registradas 68 espécies distribuídas em 83 gêneros e 32 

famílias (APÊNDICE F). O gênero e a espécie de 63 indivíduos pertencentes a 10 famílias não 

puderam ser identificados. As famílias mais representativas foram Fabaceae (16%), 

Apocynaceae (5%), Euphorbiaceae (5%), Myrtaceae (5%), Chrysobalanaceae (4%). Os 

gêneros de maior ocorrência foram Pseudopiptadenia (67), Tabebuia (39), Callisthene (35), 

Aspidosperma (34) e Buchenavia (23). 

Observa-se que as unidades de amostra de Olhos d‘Água, possuem maior diversidade 

e número de indivíduos. Este resultado corrobora com a afirmação de Andrade-Lima (1981) 

que observou ao realizar levantamentos florísticos e fitossociológicos na Caatinga que o 

número de espécies e de indivíduos aumenta em função das taxas mais elevadas de 

precipitações. Estas quatro unidades de amostra apresentam um bom índice de 

uniformidade e um alto índice de diversidade de Shannon-Weaver (TABELA 16).  

 

TABELA 16 - Parcelas contendo o número de indivíduos (N), o número de espécies 
amostradas (S); o índice de diversidade de Shannon-Weaver (H‘); o índice de 
uniformidade de Pielou (C) e o coeficiente de mistura de Jentsch (QM) 

Parcelas N S H‘ C QM 

Floresta estacional decidual (4 e 5) 224 37 3,22 0,95 1: 6,05 

Carrasco (6) e floresta estacional semidecidual (7) 338 60 3,33 0,93 1: 5,63 
   Fonte: Autoria própria 

 

Nota-se uma ocorrência progressiva de novas espécies até a parcela 15 em Santa 

Rita, permanecendo estabilizada até a 20, enquanto em Olhos d‘Água essa curva estabiliza 

somente na penúltima parcela (19). Segundo Muller-Dumbois & Ellenberg (1974), esse 

padrão de inclinação da curva indica que a amostragem florística da comunidade possui 

uma suficiência mínima, ou seja, o número mínimo de parcelas utilizado é considerado 

suficiente e a composição florística das áreas amostradas está bem representada. As 

espécies que aparecem quando a curva se estabiliza, em razão da baixa densidade 

populacional, são consideradas raras na área amostrada, contudo, outros estudos devem 

ser efetuados para considerá-las de fato raras na região (FIGURAS 21). 
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Santa Rita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olhos d´água 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURAS 21 - Curva de espécies x áreas para Lagoa de Santa Rita e Olhos d‘Água, Iraquara – BA (2008) 

 

4.3.3 Síntese sobre os ecossistemas 
 

Este levantamento da composição florística forneceu bons parâmetros para 

compreender as condições atuais da estrutura vegetacional que predomina em duas áreas 

do município de Iraquara, com altitude e condições edafoclimáticas distintas.  

Na área da Fazenda Lapa Doce, a altura média ficou em 7,15m em razão da grande 

densidade de C. moritibensis com altura média de 5,7m e circunferência média de 20cm. 

Esta é uma das espécies mais utilizadas na construção de estruturas do peridomicílio 

(cercas e galinheiros) nas Uds da região. As espécies levantadas em outras duas áreas de 

floresta estacional decidual (Fazendas Guigó e Pratinha) mostraram um desenvolvimento 

arbóreo maior em termos de CAP, porém menor em altura, provavelmente em razão da 

maior diversidade de espécies associada a uma distribuição mais homogênea dos 

indivíduos inventariados referente aos parâmetros altura e CAP.  

Nessas duas áreas ocorreram mais indivíduos da mesma espécie quando comparada 

à área da Fazenda Lapa Doce por estarem situadas no mesmo fragmento de vegetação, 

sendo este o maior remanescente no entorno mais próximo de Santa Rita. Este fragmento 

de mata, embora seja protegido pelos proprietários, sofreu certo desbaste seletivo e 
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espécies como a M. urundeuva (aroeira), Chorisia sp (barriguda) e Tabebuia sp (pau d‘arco) 

contribuíram para aumentar a média de CAP sobre o total de indivíduos. O gênero Chorisia 

sp (barriguda) também apresentou um grande banco de sementes presente no solo em 

estado germinativo em março de 2008, sobretudo na unidade da Fazenda Guigó (TABELAS 

17 e 18).    

Nas três amostras de floresta estacional decidual de Santa Rita registrou-se a 

ocorrência da espécie C. arborea e dos gêneros Licania, Jatropha. Outras espécies 

ocorreram em duas das áreas como: C. moritibensis, A. colubrina var. cebil, M. urundeuva, 

Alseis floribunda, A. polyneuron, A. pyrifolium, C. bracteosa, C. arborea, cf. Myrciaria 

floribunda, M. catingarum, P. tomentosa,  Sapium glandulatum Ruprechtia apetala e, além 

de indivíduos do gênero Caesalpinia, Machaerium, Capparis, Tabebuia, Aspidosperma, 

Chorisia e Pseudobombax (TABELA 18). 

 

TABELA 17 - Perfil estrutural e diamétrico do total de indivíduos inventoriados em 
cada uma das unidades de amostra. Circunferência à Altura do Peito (CAP) e altura 
(H) média, Iraquara-BA, 2004* e 2008 

Área Ecossistema CAP (cm) H (m) 

Fazenda Lapa Doce* Floresta estacional decidual 29 7 

Schubert* Floresta estacional semidecidual 41 9 

Fazenda do Saquinho* Cerrado 32 4 

Fazenda Guigó Floresta estacional decidual 39 6 

Fazenda Pratinha Floresta estacional decidual 42 7 

Fazenda Cacique I Floresta estacional semidecidual 42 11 

Carrasco do pé de manga Carrasco 28 6 

          Fonte: Autoria própria 

 

Espécies pioneiras do gênero Croton foram inventoriadas nas unidades de amostra 

das Fazendas Lapa Doce e Pratinha, e do gênero Caesalpinia nas Fazendas Pratinha e 

Guigó, o que indica um maior grau de intervenção antrópica nessas áreas. Estádios 

sucessionais mais avançados estão representados na amostra da Fazenda Pratinha pelas 

espécies Amburana cearensis, C. sclerophyllum e Dalbergia cf. decipularis, sendo que esta 

última também ocorre na Fazenda Guigó. 

Para as áreas de floresta estacional semidecidual amostradas, observa-se na Fazenda 

Cacique I um estádio de desenvolvimento vegetacional mais proeminente, com baixa 

ocorrência de espécies pioneiras como exemplares do gênero Croton no Schubert e na 

Fazenda Cacique I, bem como do gênero Byrsonima nas duas amostras de Olhos d‘Água. 

Além disso, esse ecossistema apresentou um índice de diversidade que superou as demais 

unidades de amostra. Predominaram indivíduos arbóreos com altura superior a 10m.  
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As espécies que ocorreram nas duas áreas de floresta estacional semidecidual foram: 

C. nemorosa, Mouriri glazioviana e Pouteria ramiflora, além de representantes dos gêneros 

Guapira, Roupala, Myrciaria, Licania, Ocotea, Aspidosperma e Croton. As espécies B. cf. 

tomentosa, Licania dealbata e M. glazioviana e indivíduos dos gêneros Aspidosperma, 

Byrsonima e M. glazioviana ocorrem nos dois ecossistemas inventariados em Olhos d‘água 

(floresta estacional semidecidual e carrasco).  

O carrasco, em razão de sua especificidade predominante na unidade de amostra, ou 

seja, o desenvolvimento de espécies em touceira (arbustivas) apresentou uma média de 

circunferência inferior a das demais unidades (28,40) e altura média de 6m. A espécie E. 

incanus foi a única em comum entre a unidade de amostra do Schubert e a do Cerrado 

(Fazenda Saquinho), apresentando um desenvolvimento limitado no Cerrado em função da 

pequena camada de solo arenoso sobre afloramento de rocha nessa unidade de amostra. 

Os indivíduos listados apresentaram-se jovens, de 3-6m de altura e a média foi de 4,44m 

(TABELAS 17 e 18).  

 

4.4 OS INQUÉRITOS TRIATOMÍNICOS 

 

4.4.1 O inquérito triatomínico no meio natural 

 

Investigação nas unidades de amostra da flora 

Apesar do esforço empreendido na pesquisa de campo por meio da dissecação 

minuciosa de todos os indivíduos vegetais (vivos e mortos) que apresentavam 

características adequadas para abrigar os insetos vetores, nenhuma captura foi feita. A 

busca foi realizada em 50% de cada parcela, bem como no restante da área delimitada 

sempre que encontrados troncos em estado de decomposição. Durante as investigações, 

foram observados somente buracos de tatu e poucas aves circulavam pelos locais. Isso 

pode influenciar diretamente na ocorrência de triatomíneos no meio silvestre em função da 

pouca disponibilidade de fontes de alimento. 
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TABELA 18 – Relação de espécies que ocorrem em duas ou mais unidades de amostra, Iraquara-BA, 2004* e 2008. Floresta estacional decidual (FlEstDe); Cerrado (Ce); 
Floresta estacional semidecidual (FlEstSd)  

Lapa Doce* (FlEstDe) Saquinho* (Ce) Schubert* (FlEstSd) Pratinha (FlEstDe) Guigó (FlEstDe) Carrasco Cacique I (FlEstSd) 

   Alseis floribunda Alseis floribunda   

Anadenanthera colubrina    Anadenanthera colubrina  Anadenanthera peregrina 

Aspidosperma sp  Aspidosperma sp Aspidosperma polyneuron 
Aspidosperma 
polyneuron Aspidosperma parvifolium Aspidosperma sp 

   Aspidosperma pyrifolium Aspidosperma pyrifolium   

Caesalpinia sp   Caesalpinia bracteosa Caesalpinia bracteosa   

     Buchenavia cf. tomentosa Buchenavia cf. tomentosa 

        Byrsonima sp Byrsonima sp 

Capparis sp   Capparis sp Capparis sp   

Cavanilesia arborea   Cavanilesia arborea Cavanilesia arborea   

   cf. Myrciaria floribunda cf. Myrciaria floribunda   

   Chorisia sp Chorisia sp   

  Clusia nemorosa   Clusia nemorosa  

Croton moritibensis  Croton sp Croton moritibensis   Croton sp 

 Eremanthus incanus  Eremanthus incanus     

  Guapira sp    Guapira sp 

Jatropha sp   Jatropha sp Jatropha sp   

Licania sp  Licania sp Licania sp  Licania dealbata Licania dealbata 

Machaerium sp    Machaerium sp   

  Maytenus robusta  Maytenus catingarum Maytenus catingarum   

Miconia sp  Miconia sp     

  Mouriri glazioviana    Mouriri glazioviana  Mouriri glazioviana  

Myracrodruon urundeuva   Myracrodruon urundenva    

  Myrciaria   Myrciaria  

  Ocotea sp    Ocotea sp 

    Parapiptadenia sp  Parapiptadenia sp 

   Pisonia tomentosa Pisonia tomentosa   

Pseudobombax sp   Pseudobombax sp    

  Pouteria cf. ramiflora   Pouteria cf. ramiflora  

  Roupala sp   Roupala sp Roupala sp 

   Ruprechtia apetala Ruprechtia apetala   

   Sapium glandulatum Sapium glandulatum   

Tabebuia sp   Tabebuia sp Tabebuia sp  Tabebuia sp 
Fonte: Autoria própria
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Investigação com uso de armadilhas 

Procurou-se investigar as dolinas mais próximas na localidade de Santa Rita, com 

ocorrência de rochas e vestígios de presença de animais como os excrementos de K. 

rupestris e quirópteros. Foram, também, colocadas 8 (oito) armadilhas em cada uma das 

quatro unidades de amostra ou parcelas pesquisadas em Santa Rita (2) e Olhos d‘água (2), 

distribuídas na entrada dos buracos de tatu, nas árvores e troncos ocos em decomposição e 

em algumas palmeiras (S. coronata), onde pequenos roedores, marsupiais e aves 

costumam se abrigar (FIGURAS 22 e 23).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 23 - Fezes de K. rupestris (mocó) na entrada de uma 
caverna. Foto: Arquivo da autora. 

 

FIGURAS 22 - Etapa de colocação de armadilhas no meio natural 
(unidades de amostra da flora, campos gerais, palmeiras e rochas das 
dolinas). Foto à esquerda: fezes de K. rupestris nas rochas. 
Fotos: Arquivo da autora 
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Em Olhos d‘água, além das parcelas, foram colocadas armadilhas nas rochas de 

quartzito dos campos gerais de altitude a 1,49 Km do centro do povoado. Este local fica na 

metade do caminho entre o povoado e a unidade de amostra do carrasco, em linha reta. No 

total, 128 armadilhas foram colocadas nos ecótopos naturais dos insetos sempre por volta 

das 17h e recuperadas na manhã seguinte e não houve capturas de triatomíneos (QUADRO 

5). 

QUADRO 4 - Quantidade de armadilhas colocadas por local 
Fonte: Autoria própria 

 

Investigação em palmeiras 

No trabalho de investigação nas palmeiras (S. coronata) evitou-se dissecar aquelas 

que se encontravam muito próximas umas das outras e em terrenos de difícil acesso. O 

critério do tamanho amostral (n=24) foi baseado na disponibilidade de tempo e dos recursos 

financeiros.  

Foram dissecadas seis palmeiras no povoado de Olhos d‘Água, onde não ocorreu 

infestação por triatomíneos, enquanto no povoado de Santa Rita, dissecou-se 18 palmeiras 

das quais nove estavam infestadas (50% de infestação). Ao todo 37,5% das palmeiras 

pesquisadas estavam habitadas por triatomíneos. A taxa de colonização foi de 100%, pois 

todas as nove palmeiras positivas para triatomíneos estavam habitadas por ninfas (53), além 

de ter sido encontrado seis ovos, todos eclodidos. Foram capturados 50 exemplares da 

N° Local Altitude Local Quantidade 

Santa Rita = 97 armadilhas 

1 690m Dolina 1, paredão rochoso 15 

2 704m 
Dolina 2, desmatadamento recente, entrada de 
caverna 4 

3 673m Dolina 3, paredão rochoso 15 

4 684m Dolina 4a, paredão rochoso 4 

5 705m Dolina 4b, blocos de rocha 10 

6 681m Dolina 4c, entrada de caverna 6 

7 703m Dolina 5, paredão rochoso 8 

8 690m Dolina 1 (Lapa Doce)  8 

9 717m Dolina 2 (Lapa Doce) 8 

10 713m Floresta estacional decidual (Fazenda Pratinha) 8 

11 688m Floresta estacional decidual (Fazenda Guigó) 8 

12 708m Palmeira A. seabrensis (Ud) 1 

13 703m Palmeira S. coronata (Ud) 2 

Olhos d’água* = 31 armadilhas 

14* 1030m Floresta estacional semidecidual (Fazenda Cacique I) 8 

15* 998m 
Rochas quartzíticas nos campos gerais de Olhos 
d‘água 10 

16* 969m Carrasco (Carrasco do pé-de-manga) 8 

17* 979m Palmeira S. coronota (Ud) 2 

18* 1001m Palmeira A. seabrensis (Ud) 3 

     Total de armadilhas 128 
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espécie T. sordida e 3 ninfas de 4° estádio da espécie Rhodnius nasutus (FIGURA 24 e 

TABELA 19), encontrados em uma das duas palmeiras dissecadas a oeste de Santa Rita, a 

uma distância de 2.540m da localidade. Uma ninfa de T. sordida (2˚ estádio) co-habitava 

esse mesmo indivíduo, que se encontrava em uma área aberta de cultivo a 3m da cerca de 

um curral, próxima a uma dolina com mata preservada e grandes paredões rochosos 

habitados por uma grande população de K. rupestris (mocó). 

 

 

 

 

 

 
TABELA 19 - Insetos capturados pela dissecação de palmeiras S. coronota, de acordo 
com o estádio evolutivo. Santa Rita, Iraquara-Ba, 2008 

 Estádio de evolução  

Espécie 1˚  2˚ 3˚ 4˚ 5˚ Adultos Total 

T. sordida 3  6 9 13 19 0 50 

R. nasutus 0 0 0 3 0 0 3 
             Fonte: Autoria própria 

 

O exemplar de T. pseudomaculata, uma ninfa de 5° estádio, capturado em um 

amontoado de folhas secas de licuri em uma área de cultivo próximo à Santa Rita (FIGURAS 

25), a aproximadamente 7m de uma palmeira dissecada e infestada, não foi incluído na 

tabela abaixo por não ser possível atribuir seu local exato de captura.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURAS 25 – Amontoado de palhas de licuri com ninfa de T. pseudomaculata. Santa Rita, Iraquara-BA, 2008. 
Fotos: Arquivo da autora 

 

Procurou-se dissecar palmeiras no entorno próximo às habitações de cada povoado, 

bem como em áreas de capoeira (meio natural) e de cultivo (roça). Levou-se, em média, 44 

minutos para execução de todo o trabalho, cujos indivíduos selecionados de forma aleatória 

apresentaram uma altura média de 4,33m, 19 folhas e 70 bainhas. A distância média dos 

FIGURA 24 - R. nasutus 
Foto: Cortesia de Fernando Braga 
Stehling Dias do CPRR/FIOCRUZ. 
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indivíduos infestados por triatomíneos para outra palmeira foi de 6,82m e para a habitação 

mais próxima foi de 252m, excluindo as palmeiras dissecadas no meio natural (capoeira), 

onde não havia moradias nas proximidades (palmeiras 1, 2 e 5) (FIGURAS 26 e TABELA 20). 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURAS 26 - Derrubada de palmeira, busca de triatomíneos, ninho de ave em uma folha, filhotes de roedores no 
ninho e bainha infestada com triatomíneo. Santa Rita, Iraquara-BA, 2008. 
Foto: Arquivo da autora 

 

TABELA 20 – Palmeiras S. coronata dissecadas em função dos parâmetros: tempo de 
dissecação, altura, número de folhas e bainhas, distância com relação a outra palmeira e 
habitação mais próxima e infestação por triatomíneos, Santa Rita (SR) e Olhos d‘Água (OA), 
Iraquara-BA, 2008 

Dissecação de Syagrus coronata - Lagoa de Santa Rita e Olhos d'Água - Município de Iraquara-BA 

Palm. 
 

Área 
 

Tempo 
(min.) 

Altura 
(cm) 

Dist_palm 
(cm) 

Dist_habit 
(cm) 

N˚ 
folhas 

N˚ 
bainhas 

Infestada 
 

1 Meio natural/SR 110 500 140 2140 30 114 Sim 

2 Meio natural/SR 75 400 140 2140 27 75 Sim 

3 Meio natural/SR 50 360 120 2110 23 82 Não 

4 Meio natural/SR 30 380 180 2100 16 58 Não 

5 Meio natural/SR 40 570 230 2130 21 64 Sim 

6 Meio natural/roça  (OA) 55 180 2320 792 25 92 Não 

7 Meio natural/roça (OA) 30 450 50 1000 19 47 Não 

8 Terreno entorno (OA) 55 360 2380 23 24 129 Não 

9 Roça (OA) 90 450 16 230 21 90 Não 

10 Roça (OA) 65 600 940 127 21 74 Não 

11 Ud abandonada (OA) 30 440 740 170 21 63 Não 

12 
Roça/SR  
(saída Pratinha) 40 475 1450 270 18 58 Sim 

13 
Roça/SR  
(saída Pratinha) 45 470 740 277 12 66 Sim 

14 
Roça/SR  
(saída Pratinha) 40 400 640 291 4 61 Sim 

15 Dolina/SR 25 540 470 219 25 55 Não 
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       CONT. TABELA 20 

Dissecação de Syagrus coronata - Lagoa de Santa Rita e Olhos d'Água - Município de Iraquara-BA 

Palm. 
 

Área 
 

Tempo 
(min.) 

Altura 
(cm) 

Dist_palm 
(cm) 

Dist_habit 
(cm) 

N˚ 
folhas 

N˚ 
bainhas 

Infestada 
 

16 Dolina/SR 30 280 480 179 14 77 Não 

17 Meio natural/roça (SR) 30 470 670 130 15 60 Não 

18 
Meio natural/SR  
(próx. dolina) 40 570 2000 357 29 53 Sim 

19 
Meio natural/SR  
(próx. dolina) 25 450 2140 442 12 47 Não 

20 
Roça/SR 
Capão de madeira 40 340 700 172 8 93 Sim 

21 
Roça/SR  
Capão de madeira 20 430 80 137 15 40 Não 

22 
Roça/SR 
(saída Pratinha) 25 430 500 241 23 52 Não 

23 
Roça Lapa doce  
(próx. dolina) 40 400 100 146 25 82 Sim 

24 
Roça Lapa doce  
(próx. dolina) 30 460 570 159 18 55 Não 

     Fonte: Autoria própria 

 

As palmeiras infestadas eram em geral mais altas, possuíam igual número de folhas 

da média geral de indivíduos dissecados, um número maior de bainhas, se encontravam a 

uma distância menor com relação à palmeira mais próxima (sempre da mesma espécie) e 

estavam mais distantes das Uds (TABELAS 20 e 21). 

 

TABELA 21 – Palmeiras S. coronata dissecadas em Santa Rita (infestadas e não infestadas) 
e Olhos d‘água em função dos valores médios dos parâmetros: tempo de dissecação, altura, 
número de folhas e bainhas e distância com relação a outra palmeira e habitação mais 
próxima. Iraquara-BA (Março/2007)  

Palmeiras 
Tempo 

(minutos) 
Altura 

(m) 
N˚ 

folhas 
N˚ 

bainhas 
Distância (m) 

outra palmeira 
Distância (m) 

habitação 

Infestadas (9)  52 4,60 19 74 7 880 

Não infestadas (9)  29 4,20 18 58 6 635 

Olhos d'água (6) 54 4,10 22 82 11 390 

Geral (24) 44 4,30 19 70 7 666 

      Fonte: Autoria própria 

 

Microclima das palmeiras 

Para medir a temperatura e umidade das palmeiras S. coronata, um sensor foi 

colocado no ambiente como referência e outros três foram distribuídos em diferentes pontos 

no entorno próximo ou distante dos povoados (FIGURAS 27 e 28). Algum problema técnico 

nos aparelhos impediu a obtenção dos dados para a localidade de Santa Rita.  

Os dados de temperatura e umidade obtidos com os sensores colocados em Olhos 

d‘Água, onde não houve infestação de triatomíneos nas palmeiras e as condições climáticas 

são diferentes, permitem ainda assim ter uma noção do microclima das palmeiras dessa 

espécie. Salienta-se que, foi registrada durante o mês de janeiro/2007 uma oscilação de 
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temperatura ambiente nessa localidade entre 20 a 38°C e de umidade relativa do ar entre 35 

a 93%, durante o período de 7 às 22h.  

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As três palmeiras mantiveram uma média aproximada de temperatura, porém com 

relação à umidade relativa do ar a oscilação foi maior quando comparadas às palmeiras 2 e 

3 com a palmeira referência (QUADRO 6 e FIGURA 29). 

 

 
Referência Palmeira 1 Palmeira 2 Palmeira 3 

U T U T U T U T 

máxima 100 26 100 24 95 28 100 30 

mínima 82 17 58 18 40 19 35 16 

média 88 21 91 21 70 22 71 22 

QUADRO 6 - Dados do microclima de uma palmeira referência (Syagrus coronata) situada em uma Ud de Olhos 
d‘Água, Iraquara-BA (Março/2007) e de três palmeiras distribuídas no entorno do povoado. U=umidade relativa 
do ar (%); T=temperatura (°C) 
Fonte: Autoria própria 
 

 

FIGURA 27 – Sensor utilizado para 
medir a temperatura e umidade nas 
axilas das folhas das palmeiras, 
Iraquara-BA, 2008. 
Foto: Arquivo da autora 

FIGURAS 28 – Colocação de sensor na palmeira para avaliação do microclima. Santa 
Rita, Iraquara-BA, 2008. 
Foto: Arquivo da autora 
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Microclima das palmeiras Syagrus coronata em Olhos d'Água, 

Iraquara-BA. Março/2007
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FIGURA 29 - Gráfico do microclima de uma palmeira referência (S. coronata) situada em uma Ud de 
Olhos d‘Água, Iraquara-BA (março/2007) e de três palmeiras distribuídas no entorno do povoado. 
U=umidade relativa do ar (%); T=temperatura (°C) 
Fonte: Autoria própria 

 

4.4.2 O Inquérito triatomínico nas unidades domiciliares 
 

Em um trabalho precedente efetuado na região em março de 2004, foram pesquisadas 

94 Uds, distribuídas em 30 localidades pertencentes a três municípios: Iraquara (75), Seabra 

(12) e Palmeiras (7) e situadas no entorno de Santa Rita. Nesse trabalho foram capturados 

428 triatomíneos, em todos os estádios, distribuídos em três espécies, T. sordida (425 

indivíduos), T. cf. brasiliensis (1 indivíduo (FIGURAS 30, 31) e Triatoma sp. (2 indivíduos). Foi 

encontrado um índice de infestação das Uds de 29,8% e a análise laboratorial das espécies 

capturadas foi realizada com 172 (40%) indivíduos, sendo todas negativas para a presença 

do parasito, T. cruzi. Não foram encontrados indícios de colonização no interior das casas e 

o peridomicílio foi o local das Uds que determinou a maior frequência das capturas, 422 

(98,6%) e apenas 6 (1,4%) no interior das residências, todos adultos (Venâncio, 2004).  

 

 

 

 

 

 

O município de Palmeiras apresentou o maior índice de infestação (57%). Das 7 Uds 

pesquisadas 4 apresentaram-se infestadas, seguido de Iraquara (28%) e Seabra (25%). Em 

uma Ud, localizada em América Nova, município de Iraquara, foi capturado o maior número 

FIGURA 31 - T. brasiliensis 

Foto: Cortesia de Maria Angélica de 
Oliveira, do LATEC-CPRR/FIOCRUZ. 
 

FIGURA 30 - T. sordida 

Foto: Cortesia de Maria Angélica de 
Oliveira, do LATEC-CPRR/FIOCRUZ. 
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de indivíduos (174), todos da espécie T. sordida, em um galinheiro de 2m2 construído com o 

pedúnculo da inflorescência do sisal (Agave sisalana Perrine) (TABELA 22) (Venâncio, 2004). 

 
TABELA 22 - Número de indivíduos por locais de captura nas Uds pesquisadas. Iraquara, 
Seabra e Palmeiras-Ba, 2004 

Local de Captura Nº de Indivíduos 

Galinheiro 384 
Ninho em mandacarú 25 
Curral (cabras e gado) 8 
Chiqueiro 2 
Depósito 1 
Sanitário externo (lanchonete) 1 
Amontoado de telhas 1 
Intradomicílio (quartos e sala) 6 

Total 428 
                                 Fonte: Autoria própria 

 

A alta frequência da espécie T. sordida já era esperada, pois a mesma é considerada 

prevalente na região nordeste do Brasil, sobretudo na Bahia (Dias et al., 2000) e na região 

estudada. O nível de dispersão e de mobilidade desta espécie, bem como o alto índice de 

ecótopos artificiais constatados na área de estudo (galinheiros, chiqueiros, entre outros) e 

construídos nas proximidades das residências, contribuiu para o elevado índice de 

infestação no peridomicílio (98,6%), podendo ainda aumentar o risco de intradomiciliação 

desta espécie. De acordo com Diotaiuti (1988), as ações de combate a esta espécie devem 

ser severas, sobretudo porque seu controle no peridomicílio por meio de borrifações não 

tem se demonstrado eficaz em função das dificuldades dos inseticidas atingirem os 

esconderijos dos insetos, criados pelo homem. 

A presença do T. cf. brasiliensis67 pode ser explicada por se tratar de uma espécie 

comum nas regiões semiáridas do nordeste, geralmente associada aos ecótopos silvestres, 

como locas e fendas de pedras (Brasil, 1996a). Foi capturado um indivíduo desta espécie 

nas proximidades de uma dolina com paredão rochoso, onde as interferências antrópicas 

não se apresentam acentuadas (localidade de Lapão) e onde foi constatada a presença de 

um dos reservatórios naturais do T. cruzi, o K. rupestris (mocó). Esses ambientes são 

constituídos por paredões rochosos, oferecendo micro-habitats adequados aos reservatórios 

naturais e, consequentemente, à colonização deste inseto vetor. 

Os resultados desse trabalho foram úteis para a seleção dos povoados pesquisados 

para esta tese, conforme se encontra explicitado na seção 2.1.2. Além disso, contribuiu para 

ajustar a metodologia e as técnicas empregadas, descritas a seguir.  

O inquérito entomológico foi realizado nas Uds de Olhos d‘água durante o mês de 

janeiro de 2007, concomitante à aplicação do questionário às famílias. Apesar do esforço 

empreendido, que seguiu à risca o protocolo de trabalho, não foram capturados triatomíneos 

                                                 
67 Capturado no sanitário externo de uma lanchonete, estrutura existente no peridomicílio da Ud pesquisada. 
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nas 87 Uds pesquisadas (100%). No entanto, em outubro de 2006, após a realização do 

censo na localidade, um morador encontrou um exemplar de T. lenti morto e seco embaixo 

da cama ao varrer a peça, o qual foi guardado e entregue em janeiro a esta pesquisadora. 

Com base nas informações coletadas por meio dos questionários, buscou-se entender por 

que não houve captura de triatomíneos em Olhos d‘água a partir de uma análise 

comparativa com a localidade de Santa Rita, também pesquisada em 100% das Uds e com 

casos de infestação. 

A captura dos insetos nas Uds foi executada, na comunidade de Santa Rita, entre os 

períodos de 05 de outubro a 10 de novembro de 2006 e 19 a 31 de dezembro de 2006, de 

acordo com o protocolo previsto. Foram pesquisadas 132 Uds (100% do total) e capturados 

223 indivíduos em todas as fases de crescimento. Ao todo, 79 indivíduos foram analisados 

para detecção do parasito. Insetos de primeiro e segundo estádio (98) não puderam ser 

analisados, bem como aqueles que se encontravam mortos ou que não possuíam material 

para análise. Ao todo foram capturadas 5 espécies e todos os indivíduos apresentaram 

resultado negativo para a presença do T. cruzi (TABELA 23 e FIGURAS 32 a 35).  

 

TABELA 23 - Número total de triatomíneos capturados nas Uds por espécie e total 
de indivíduos analisados para detecçao do T. cruzi e total de captura por estadio, 
Santa Rita, Iraquara-Ba, 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

          

 

 

 

           

 

Espécies adultas Nº 

T. sordida 46 

T. pseudomaculata 2 

P. lutzi 3 

P. geniculatus 5 

T. lenti 1 

Ninfas 166 

Total captura 223 

Total analisados 79 

L1 + L2 (não analisados) 98 

Sem material para análise 46 

 

Estádio dos triatomíneos Nº 

L5 10 

L4 26 

L3 32 

L2 36 

L1 62 

Adulto fêmea 20 

Adulto macho 37 

Ovos 195 

Exúvias 53 

Pele adulto 1 

 

FIGURA 33 - T. lenti 

Foto: Cortesia de Maria Angélica de 
Oliveira, do LATEC-CPRR/FIOCRUZ. 

FIGURA 32 - T. pseudomaculata 

Foto: Cortesia de Maria Angélica de 
Oliveira, do LATEC-CPRR/FIOCRUZ. 

Fonte: Autoria própria 
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A frequência de insetos nas Uds foi de 23,5% (27), ou seja, pelo menos um indivíduo 

adulto ou ninfa foi capturado, sendo 15% no intradomicílio (17) e 8,5% de infestação do 

peridomicílio. O galinheiro foi o local de maior captura no peridomicílio (90,58%) (TABELAS 

24 e 25). Duas exúvias foram encontradas no interior de duas casas (uma em cada), além 

da pele de um inseto adulto em outra moradia. Estas habitações não entraram no índice 

geral de infestação por não ser possível precisar o tempo que elas se encontravam nos 

domicílios. Os insetos adultos (7) capturados no interior das casas pelos próprios habitantes 

da localidade, também não entraram nas estatísticas por terem sido capturados entre os 

períodos de investigação nas Uds, estarem sem data de captura e por não possuírem 

material para análise. Estes exemplares foram: T. sordida (5), T. pseudomaculata (1) P. lutzi 

(1). 

 

TABELA 24 - Número de triatomíneos por locais de captura nas Uds. Santa Rita, Iraquara-
Ba, 2006 

Local de captura Nº de indivíduos 

Galinheiro 202 
Sisal ao lado de uma cerca junto da casa 1 
Amontoado de sisal no peridomicílio 1 
Bar (geminado à casa) 1 
Varanda da frente 1 
Intradomicílio (quarto, sala, cozinha e banheiro) 17 

Total 223 
Fonte: Autoria própria 

 
TABELA 25 - Locais de captura de triatomíneos nas Uds, Santa Rita, Iraquara-BA, 2006 

Local da Ud Local de captura / material 

Casa Banheiro, parede da frente, bar geminado ao domicílio 

Quarto Fissura na parede (casa de taipa), sob o colchão, parede, mosquiteiro  

Sala Chão, parede, teia atrás da televisão 
Cozinha 
 

Chão, parede, no orifício aberto do interruptor de luz, fenda na porta, janela, 
embaixo da tábua dos periquitos 

Quintal 
 

Sisal amontoado no chão e sisal encostado ao lado de uma estaca junto a uma 
cerca de varas finas, ninho de galinha feito de panos e cercado por blocos de 
adobão 

Galinheiro 
 
 
 

Lajes dentro ou próximas de galinheiros, ninho de galinha com palhas cercada por 
blocos de cimento e cobertura de laje, galinheiro de taipa, nas madeiras que 
compõem a estrutura de galinheiros: carrascão, bastião, pau d'arco, goiabeira, 
algodão, sisal, quebra facão, casca de angico, casca de tatarena, casca de 
camuengo (entre chiqueiro e galinheiro) 

 Fonte: Autoria própria 

FIGURA 35 - P. lutzi 

Foto: Cortesia de Maria Angélica de 
Oliveira, do LATEC-CPRR/FIOCRUZ. 

FIGURA 34 - P. geniculatus 

Foto: Cortesia de Maria Angélica de 
Oliveira, do LATEC-CPRR/FIOCRUZ. 
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As ninfas foram capturadas somente no peridomicílio e são responsáveis pela alta 

taxa de ocorrência da espécie T. sordida em razão da grande presença de galinhas nas 

Uds. Não se observou qualquer indício de colonização desses vetores no interior das 

habitações como a presença de ovos, ninfas ou fezes nas paredes, embora uma fêmea 

adulta capturada sob o colchão de um dos domicílios pôs 54 ovos no frasco em que ficou 

acondicionada, no dia seguinte da captura. Todos eclodiram e as ninfas sobreviveram por 3 

meses, até o momento em que foi preciso colocá-las no álcool. Exúvias foram encontradas 

em outro domicílio, porém não se pode determinar o tempo em que lá se encontravam 

(FIGURA 36). 

  
 

 

 

 

 
 
 
 

Os exemplares de T. pseudomaculata foram capturados no intradomicílio de duas Uds 

situadas em pontos extremos. A Ud 24 se encontra na periferia sul do povoado, na borda de 

uma dolina com área cultivável, sem paredão rochoso, terreno pedregoso na parte não 

cultivável com baixa densidade de espécies arbóreas. Esta Ud se encontra a uma distância 

aproximada de 50m da Ud 26 que se encontra no topo de outra dolina com paredão 

rochoso, ocorrência de vegetação densa e de licuris, onde foram coletados 15 ovos de 

triatomíneos no galinheiro abandonado e queimado recentemente (FIGURAS 37). Isto pode 

explicar o fato de não ter sido capturado insetos, somente ovos sob a espessa casa de 

angico. A Ud 99, onde foi capturado o outro exemplar de T. pseudomaculata, se encontra a 

menos de 50m de uma dolina com paredão rochoso, vegetação densa e muita ocorrência de 

licuris. Esta Ud se encontra na parte central do povoado e a família não possui criação de 

animais domésticos. 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 36 - Fêmea de T. sordida 

capturada sob colchão. Dez/2006 
Foto: Arquivo da autora 

FIGURAS 37 - Galinheiro abandonado e queimado com 
presença de ovos na entrecasca da madeira do poleiro. 
Dez/2006. Foto: Arquivo da autora 
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4.4.3 Os nichos ecológicos, bioindicadores do risco 
 

Nesta pesquisa, três espécies de triatomíneos, T. sordida, T. pseudomaculata e R. 

nasutus, que foram encontradas no meio ambiente e no espaço peridomiciliar, estão 

relacionadas a três espécies vegetais presentes nas Uds, sejam estas na forma de plantas 

úteis (frutíferas), ornamentais ou em madeira bruta para a construção das estruturas ou 

destinadas à lenha. Os habitantes das comunidades vivem do extrativismo dessas três 

espécies vegetais que são a S. coronota (licuri), A. sisalana (sisal) e o C. jamacaru 

(mandacarú). 

 

Syagrus coronota (Mart.) Becc. (licuri) 

Esta espécie vegetal (FIGURA 38) é frequente nos quintais e no entorno das Uds na 

região. Isto sugere que a presença de T. sordida nas casas situadas em uma área de 

transição vegetacional (Cerrado-Caatinga), associada à forte correlação encontrada entre a 

infestação das Uds e a frequente presença do licuri nos peridomicílios e no entorno das 

localidades, estavam correlacionadas (Venâncio, 2004). 

Sua densidade é maior no entorno de Santa Rita quando comparada com Olhos 

d´água, incluindo nas dolinas e paredões rochosos. Essa palmeira nativa do Brasil é 

conhecida popularmente por licuri no sertão baiano. Sua distribuição ocorre desde o norte 

de Minas Gerais até o sul de Pernambuco, passando pela parte oriental e central da Bahia 

(Noblick, 1986 apud Crepaldi et al., 2001). Segundo Lorenzi (1998), sua altura varia de 8 a 

11m com folhas de, aproximadamente, 3m de comprimento, dispostas em espiral e floresce 

e dá frutos comestíveis um longo período do ano. As sementes são disseminadas por 

algumas espécies da fauna silvestre e o estipe pode ser aproveitado em construções 

rústicas. Suas folhas, quando raspadas, fornecem cera e quando secas são utilizadas para 

a produção de utensílios e artesanato (vassouras, espanadores, chapéus e outros) e das 

sementes pode-se produzir um óleo comestível. Com os coquinhos, as crianças da região 

fabricam colares e vendem as amêndoas aos turistas. Esta espécie apresenta uma alta 

frequência em toda a região e possui determinadas características morfológicas que levam 

os triatomíneos a colonizá-las. Nesta pesquisa esta hipótese foi comprovada quando 50% 

das palmeiras pesquisadas no entorno de Santa Rita (18) se apresentaram infestadas por 

triatomíneos da espécie T. sordida. 
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Agave sisalana Perrine (sisal) 

O sisal (FIGURA 39) é uma espécie que apresenta importância socioeconômica para os 

moradores da região (aproveitamento de suas fibras). Representa, também, um habitat 

importante para os vetores quando o pedúnculo de sua inflorescência é utilizado na 

construção civil como vigas para moradias e depósitos e nas estruturas de cercas para 

galinheiros e chiqueiros, sendo propício à infestação de insetos por apresentar uma rápida 

decomposição, induzida geralmente por cupins, favorecendo sua colonização por vetores.  

Segundo Venâncio (2004), dos 384 insetos capturados em galinheiros na região, 220 

foram encontrados naqueles construídos apenas com sisal, colonizando estas estruturas.  

Na presente pesquisa o sisal também se mostrou ser uma espécie muito utilizada na 

construção de galinheiros, porém, mesclada a outras madeiras (TABELA 25). Foram 

capturados, em Santa Rita, somente dois exemplares adultos (T. sordida e P. geniculatus) 

em sisal dispostos no chão dos quintais de duas Uds pelos moradores, poucos dias antes 

da atividade de busca (dezembro/2006)  (FIGURAS 40 a 43). Não foi possível definir o total de 

capturas feitas em sisal em função da alta infestação encontrada no galinheiro da Ud 117 

(141 triatomíneos), onde o sisal era uma das várias espécies de madeira presentes no 

galinheiro (TABELA 25 e FIGURAS 44). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURAS 38 - Exemplar de licuri (Syagrus 
coronota (Mart.) Becc.). No detalhe: ninho 
de joão-de-barro. Iraquara-BA, 2004. 
Foto: Arquivo da autora 

FIGURA 39 - Inflorescência do sisal (Agave 
sisalana Perrine). Chapada diamantina, 2003.  
Foto: Dra. Christine Romaña 
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FIGURAS 43 – Chiqueiro construído com sisal e outras madeiras; galinheiro feito de sisal bipartido (Venâncio, 
2004); pedaço de sisal com P. geniculatus. Município de Iraquara-BA, 2006. 
Fonte: Arquivo da autora 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURAS 40 – Galinheiro construído principalmente com sisal. 
Município de Iraquara-BA, 2004. 
Foto: Arquivo da autora 

FIGURA 42 - Pedúnculo de sisal. Local 
de captura de 1 exemplar adulto de T. 
sordida. Santa Rita, Iraquara-BA, 
2006. Foto: Arquivo da autora 

FIGURA 41 - Pedúnculo de sisal. 
Local de captura de um exemplar 
adulto de P. geniculatus, Santa Rita, 

Iraquara-BA, 2006. 
Foto: Arquivo da autora 
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FIGURAS 44 - Galinheiro infestado da Ud 117. Busca e dissecação dos 
materiais (madeiras, papelões e panos). A foto ao lado mostra as 
madeiras com triatomíneos capturados em todos os estádios de evolução. 
A foto abaixo mostra madeira em decomposição infestada por artrópodes 
(carrapatos e pragas de galinha). Santa Rita, Iraquara-BA, 2006. 
Foto: Arquivo da autora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Cereus jamacaru DC. (mandacaru) 

Esta cactaceae, a mais comum da região, apresenta uma estrutura formada por 

muitas ramificações, facilitando a construção de ninhos para muitas aves e roedores, 

constituindo um risco para as populações locais em razão da possibilidade de infestação por 

triatomíneos. Carcavallo (1998b) menciona sobre a associação de cactáceas dos gêneros 

Cereus e similares, Opuntia e outros, com triatomíneos.  

Emperaire & Romaña (2006) também registraram essa estreita relação da espécie 

Cereus jamacaru DC. (mandacaru), muito frequente na região e que ocorre de forma 

indireta. Em estudos realizados na região de Curaçá (norte do estado da Bahia), as autoras 

registraram a presença de ninhos em 39% dos 90 mandacarus levantados. Foram 

investigados 14 ninhos e 11 se apresentaram positivos para a presença de triatomíneos, 
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tendo sido capturados 107 insetos das espécies Rhodnius negletus (72) e T. 

pseudomaculata (35).  

Segundo Venâncio (2004), na Fazenda Lapa Doce (Iraquara-BA), a 2540m de Santa 

Rita, foi dissecado um ninho de anu-branco (Família Cuculidae) presente em um 

mandacaru. Foram capturados 25 exemplares de T. sordida (ninfas e adultos), 

provavelmente em função de seu hábito alimentar preferencial: as aves (FIGURAS 45). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A espécie C. jamacaru (mandacaru) tem a característica ecoepidemiológica de poder 

ser bioindicadora do risco para as populações locais, uma vez que é visível na paisagem 

(Emperaire & Romaña, 2006), assim como a palmeira S. coronata (licuri), predominante na 

região.  

 

4.5 A FAUNA SILVESTRE NA PERCEPÇÃO DAS FAMÍLIAS ENTREVISTADAS 
 

Como não foram encontrados dados recentes sobre a fauna da região68 e a atividade 

de caça é comum, sobretudo por caçadores oriundos de municípios próximos ao de 

Iraquara, decidiu-se relatar a ocorrência de animais silvestres segundo a percepção dos 

moradores entrevistados.  

De acordo com 61 (70%) dos entrevistados em Olhos d‘água, a quantidade de animais 

silvestres na região diminuiu nos últimos cinco anos, bem como a quantidade de aves para 

53 (61%) respondentes. Em Santa Rita, 89 entrevistados (67%) dizem que os animais 

silvestres diminuíram e 77 (58%) pensam que as aves também diminuíram (TABELA 26 e 

FIGURA 46). 

 

 

                                                 
68

 Os dados encontrados sobre a fauna da região constam no Diagnóstico da APA Marimbús/Iraquara elaborado 
em 1996, mencionado no capítulo sobre a descrição da área de estudo.  

FIGURAS 45 - Investigação de triatomíneos 
em ninho presente em mandacarú 
(Cactaceae). Iraquara-BA, 2004. 
Fonte: Arquivo da autora 
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TABELA 26 – Número de entrevistados que observaram a presença de fauna silvestre na 
região em função de seu aumento, diminuição ou estabilidade populacional. NS= Não sabe. 
Olhos d‘água e Santa Rita, Iraquara-BA, 2006/2007 

 

Olhos d’água Santa Rita 

Aumentou Diminuiu Está igual NS Aumentou Diminuiu Está igual NS 

Aves 4 53 23 6 21 77 25 9 

Animais 1 61 10 15 18 89 10 15 

Fonte: Autoria própria 

 

As famílias declararam que a visualização da avifauna restringe-se às aves mais 

‗comuns‘, as quais costumam sobrevoar próximo às suas habitações. Dentre as espécies 

mais citadas estão as espécies da família Columbidae, sobretudo a S. squamata (pombinha 

fogo-apagou), P. domesticus (pardal), G. chopi (coquí ou pássaro preto), P. dominicana 

(cardeal), Aratinga cactorum (periquito da Caatinga), I. icterus (sofrê), representantes da 

família Cathartidae (urubú) e Trochilidae (beija-flor), além das espécies C. ani (anu-preto), 

G. guira (anu-branco), Troglodytes aedon (garrincha) e S. nigricollis (papa-capim).  

 
Percepção dos entrevistados sobre a quantidade de 

aves e animais silvestres, 2006 

 

FIGURA 46 – Percepção dos entrevistados das comunidades de Olhos d‘água (87) e Santa Rita (132) sobre a 
quantidade de aves e animais silvestres na região, Iraquara-BA, 2006. Fonte: Autoria própria 

 

Os animais silvestres são vistos esporadicamente no peridomicílio ou nas 

proximidades das Uds por 42% dos entrevistados. O saruê (D. albiventris) foi o animal mais 

visto pelos respondentes e se trata de um importante reservatório do T. cruzi. Ele é visto 

com frequência no peridomicílio, sobretudo nos galinheiros, o que leva muitos moradores a 

matá-lo. Outros animais como o T. teguixin (teiú) e C. thous (raposa) também são 

observados pelos moradores (TABELA 27 e FIGURA 47). 
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TABELA 27 - Número e percentual de entrevistados em função de observações referentes à 
fauna existente nas proximidades das Uds, às doenças e ao significado de qualidade de 
vida. Olhos d‘água e Santa Rita, Iraquara-BA, 2006/2007 

 Animais sinantrópicos 
Olhos d’água % Santa 

Rita 
% 

Saruê 28 32 34 26 

Raposa 25 29 9 7 

Gato do mato 23 26 6 5 

Teiú 5 6 16 12 

Cachorrinho  5 6 0 0 

Seriema 6 7 0 0 

Tatu 3 3 0 0 

 Fonte: Autoria própria 

 

 

 
 
 
 
 
 

FIGURA 47 – Didelphidae (saruê) surpreendido dormindo na lata 
de lixo na varanda de um domicílio, Iraquara-BA, 2006 
Foto: Arquivo da autora 

 
 

A proximidade das habitações humanas com os meios naturais, sobretudo em áreas 

com grande intervenção antrópica, facilita a circulação de animais sinantrópicos nas 

proximidades das Uds que, segundo Forattini (1975), propiciam condições à reintrodução do 

ciclo domiciliar do parasito, especialmente marsupiais e roedores. 

Esse é um fator que condiciona a dispersão dos vetores, a colonização dos ecótopos e 

contribui para manter o ciclo do sistema epidemiológico na região. Dentre os reservatórios 

do T. cruzi, os didelfídeos foram considerados os mais importantes na manutenção dos três 

ciclos da zoonose, com altas taxas de infecção registradas (Barretto el al, 1969; Rocha & 

Silva et al., 1975; Diotaiuti, 1991; Diotaiuti et al., 1993; Moreno & Carcavallo, 1998; Gaunt & 

Miles, 2000; Teixeira et al., 2001; Caranha et al., 2006). 
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5. SOBRE A PAISAGEM NAS DINÂMICAS SOCIOAMBIENTAIS 
 

5.1 INTRODUÇÃO 

 
O contexto histórico de ocupação e uso do solo na região, descrito na seção 2.2, 

remete à colocação de Forattini (1980) sobre a intensificação das atividades humanas ao 

longo da colonização. Sob novas condições morfoclimáticas os triatomíneos foram se 

adaptando numa tentativa de sobrevivência e dispersão das espécies, e a domiciliação foi 

se estabelecendo desde o seu início. O oportunismo desses insetos, que sempre buscaram 

fontes estáveis de alimento e abrigo, determinou e continua determinando o processo de 

domiciliação, que vem associado a diferentes fatores responsáveis pelas constantes 

transformações ambientais. 

O ambiente com todas as suas dinâmicas sistêmicas desempenha um papel 

fundamental na (re)emergência de muitas doenças infecciosas transmitidas por vetores. A 

presença, a densidade populacional e a distribuição espacial de vetores e reservatórios 

potenciais dependem das condições bióticas e abióticas que se expressam no tempo e 

espaço.  

O sensoriamento remoto de dados de alta resolução, combinado com uma análise 

quantitativa da composição e estrutura da paisagem associada a análises matemáticas, 

contribui para avaliar os aspectos ambientais que podem explicar a presença e a 

distribuição espacial dos insetos vetores da doença de Chagas. A visualização do contexto 

geral associado às características das habitações e do espaço peridomiciliar que foram 

obtidas por meio de inquéritos em campo junto aos habitantes locais, complementam estas 

análises. Por exemplo, é possível observar como as Uds estão distribuídas no espaço, a 

localização destas com relação às áreas agrícolas, aos corpos hídricos, às áreas com 

vegetação densa, com presença de ambientes rochosos ou outros aspectos geológicos e 

topográficos. Além disso, pode-se agregar informações como a identificação das Uds que já 

entregaram insetos no PIT, que possuem galinheiros e chiqueiros ativos, que utilizam 

inseticidas no intra e no peridomicílio ou em quais delas foram encontrados triatomíneos, 

discriminados por local de captura, espécie, estádio evolutivo e sexo. 

Conhecer a estrutura espacial local e regional como forma complementar para a 

compreensão e análise dos demais elementos correspondentes aos diferentes espaços 

mencionados anteriormente, se apresenta como uma etapa fundamental para a gestão do 

risco.  
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5.2 O ESTUDO DO POVOADO DE SANTA RITA - ENFOQUES METODOLÓGICOS E 

INTERPRETAÇÕES 

 
5.2.1 Os dados coletados 
 

Dados primários coletados em campo compõem a base de dados deste estudo. As 

variáveis são heterogêneas de tipo quantitativas e qualitativas e decidiu-se tratá-las 

individualmente e/ou de forma cruzada por meio de técnicas de análises multivariadas de 

processamento matemático e estatístico. Um trabalho preliminar, que não faz parte dos 

resultados da análise, foi feito com o banco de dados no sentido de analisar cada uma das 

variáveis para determinar quais entrariam no banco de dados final. Foram excluídas aquelas 

que dependiam da resposta de outras variáveis69, que não foram respondidas por grande 

parte dos entrevistados ou que eram redundantes. A análise foi feita de modo que não 

houvesse variáveis sem respostas, ou seja, as variáveis selecionadas foram respondidas 

pelos entrevistados.  

Buscou-se, também, estruturar o banco de dados com coerência e pertinência. A 

seleção das variáveis foi de certa forma ‗arbitrária‘ e todas foram colocadas em grupos 

homogêneos e coerentes quanto ao ‗ponto de vista‘ para que não ficassem soltas e 

facilitasse a compreensão dos tópicos abordados. Por exemplo, não se misturou uma 

variável que concerne o tipo de uso do solo com o nível social ou escolaridade do 

entrevistado porque possuem formas distintas de caracterização. Os grupos foram formados 

e denominados segundo a temática a analisar: vetores, habitações, peridomicílio, mudanças 

ambientais, animais, estrutura espacial, meio ambiente, vigilância entomológica, aspectos 

de saúde e socioeconômicos (QUADRO 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
69

 Algumas respostas dependiam da resposta a outras questões, certas pessoas que responderam a 
uma questão não puderam responder outras que estavam relacionadas. 
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Grupo Variáveis/Modalidades/Questões Observações 

Presença de vetores 
(VECTORS) 

Presença de exúvias, ovos, ninfas e insetos adultos 
da espécie T. sordida; insetos adultos das espécies 
T. lenti, P. lutzi, T. pseudomaculata, P. geniculatus. 

Captura ativa e sistemática 
em cada Ud 

Habitações 
(DWELLING) 

Materiais de construção da casa, paredes sem 
reboco, material do piso e telhado, presença de 
rachaduras, uso de inseticidas, presença de animais 
no interior da casa, desordem, higiene da casa. 

 

Peridomicílio 
(PERI-DOM.) 

Presença de luz na frente e nos fundos da casa, 
presença de pilhas de materiais de construção 
(tijolos, telhas, madeira, lajes), uso de inseticida, 
peridomicílio contínuo e/ou compartilhado, estrutura 
da Ud (fechada, aberta ou semifechada), materiais 
das cercas, árvores no quintal (mangueira, jaqueira, 
abacateiro, palmeira licuri), presença de animais 
silvestres próximo à Ud. 

 

Mudanças ambientais  
(ENV. CHANGES) 

Mudanças no clima (temperatura e precipitação), 
rendimento das colheitas, quantidade de animais 
silvestres, densidade da vegetação, quantidade de 
árvores e aves, qualidade dos solos, secas 
prolongadas, recursos hídricos (rios e poços), 
qualidade da água dos rios e poços, pragas nas 
lavouras, animais vistos pelos moradores (saruê, 
raposa, teiú, gato do mato, outros). 

Avaliação subjetiva 

Animais domésticos e de 
criação 
(ANIMALS) 

Galinhas, cachorros, gatos, porcos, aves, outros 
animais, presença de galinheiros, animais dormem 
dentro de casa? Dormem no quintal?  

 

Estrutura espacial do 
povoado 
(SPAT. STRUCT.) 

Localização da Ud no povoado: centro ou periferia, 
casas geminadas ou independentes, distância das 
Uds ao centro do povoado, distância das Uds com 
relação à Ud 117. 

A variável distância à Ud 
117 foi incluída por terem 
sido capturados 141insetos 
(106 ninfas + 35 adultos) 
da espécie T.sordida, 
representando 64% da 
captura total de ninfas 
(166). As 60 ninfas 
restantes foram 
encontradas em 9 
diferentes Uds. 

Meio ambiente 
(ENVIRONMENT) 

Distância de cada Ud para a dolina e paredão 
rochoso mais próximo; comprimento das dolinas e 
paredões rochosos em um raio de 150m no entorno 
de cada Ud; percentual de cada unidade de 
paisagem em um raio de 150m de cada Ud. 

Unidade de paisagem = 
tipo de classificação da 
cobertura do solo 

Percepção sobre as 
doenças (HEALTH) 

Doenças observadas como consequência das 
mudanças ambientais citadas pelos entrevistados 
(de pele, cardíacas, intestinais, digestivas e 
respiratórias). 

Avaliação subjetiva  
 

Aspectos 
socioeconômicos 
(SOCIO-ECO.) 

Número de moradores na Ud, atividade profissional 
principal dos membros da família, nível de 
escolaridade, gestão do intra e peridomicílio (quem 
cuida?), proprietário da habitação e da área de 
cultivo, área total cultivada. 

 

Vigilância entomológica 
(ENTOMO. VIGIL.) 

Viu algum vetor? Quando e onde? O que fez com o 
inseto? (levou ao posto de saúde, matou, entregou 
ao guarda) 

Este grupo de variáveis 
permite avaliar a 
percepção dos riscos para 
a saúde dos habitantes, 
sobretudo a eficácia da 
campanha de informação 
realizada pelos agentes 
que atuam no PCDCh. 

QUADRO 7 - Lista de variáveis agrupadas por tema (ou ‗pontos de vista‘) 
Fonte: Elaborado em associação com o engenheiro Roux, E., IRD-Cayenne. France, 2008. 
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5.2.2 A análise estatística das variáveis estudadas 

 
A grande quantidade de dados coletados para este estudo e o pouco conhecimento 

relacionado ao poder discriminativo das variáveis, às ligações entre as variáveis e à 

semelhança e diferença entre as unidades domiciliares (Uds), faz da análise multivariada um 

método matemático particularmente adequado para o tratamento simultâneo de diversas 

variáveis.  

A análise estatística consiste, inicialmente, em observar a natureza das variáveis que 

estão envolvidas. No presente estudo as variáveis são heterogêneas e do tipo qualitativas e 

quantitativas. Além disso, muitas variáveis apresentam diferentes modalidades que 

correspondem aos diferentes atributos de uma mesma variável. Por exemplo, a variável 

sexo possui as modalidades: feminino e masculino. 

Como esta pesquisa trata de um estudo exploratório, ou seja, não existe uma variável 

que se possa dizer ‗esta variável é dependente das demais‘, o objetivo passa a ser observar 

como todas se relacionam. Se existe uma única variável como ‗presença de vetores no 

domicílio‘, a análise estatística seria unidimensional. Quando se agrega outra variável como 

‗tipo de solo‘, a análise passa a ser bidimensional. Dentro do ponto de vista estatístico cada 

variável tem uma dimensão e tem sua variabilidade própria. Portanto, quando se tem 

diversas variáveis que mensuram aspectos bem diferentes do fenômeno que se está 

estudando, busca-se compreender como funciona essa relação multidimensional ou 

entender como funciona a variabilidade conjunta, usam-se técnicas de análise multivariadas 

para dar conta dessas múltiplas dimensões.  

Métodos fatoriais multivariados que permitam a análise de dados heterogêneos e 

estruturados são raros. Na ecologia, a análise da co-inércia é proposta para ligar duas ou 

mais tabelas (Dray et al., 2003). Neste caso, a proposta é aplicar uma abordagem que 

associa a Análise Fatorial Múltipla (AFM) (Escofier & Pagès, 1994; Pagès, 2002) e a Análise 

Fatorial de Dados Mistos de (AFDM) (Pagès, 2004), ambos derivados da Análise de 

Componentes Principais70 (ACP) e da Análise de Múltipla Correspondência (AMC).  

O objetivo desse método e técnicas de análise é descrever os padrões das relações 

entre as Uds por ordenamento: as Uds são distribuídas em um espaço gráfico composto por 

2 (dois) eixos, o primeiro horizontal e o segundo vertical, em função das combinações das 

variáveis e/ou modalidades.  

Os resultados da análise de componentes principais estão representados em gráficos 

e tabelas com os pesos correspondentes às principais variáveis e modalidades que 

                                                 
70

 Utilizada neste estudo por meio do desenvolvimento linguístico R (Team, 2005) e sua biblioteca 
FactomineR (Husson, F. and Le, S. and Mazet, J. (2007) FactoMineR: Factor Analysis and Data 
Mining with R. http://factominer.free.fr) 
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contribuem para explicar a presença dos triatomíneos nas Uds e que podem ser 

consideradas como variáveis indicadoras do risco de presença destes vetores.  

 
5.2.3 A interpretação das análises dos dados: o sistema epidemiológico em Santa Rita  

 
5.2.3.1 As variáveis e modalidades ativas  
 

Os grupos de variáveis podem ser representados no plano fatorial (FIGURA 48) e as 

TABELAS 28 e 29 listam as variáveis e modalidades que mais contribuem para os dois eixos 

fatoriais, que representam as duas dimensões em que é possível visualizar com maior 

clareza o conjunto total de variáveis/dimensões (como um mapa geográfico).  

No plano cartesiano (FIGURA 48) é possível visualizar a relação entre as variáveis. A 

‗estrutura espacial‘ (spat. struct.) do povoado contribui de forma importante para o primeiro 

eixo e a proximidade entre as dimensões ‗meio ambiente‘ (environment) e ‗estrutura 

espacial‘ mostra que existe correspondência entre estas. A dimensão ‗peridomicílio‘ (peri-

dom.) contribui mais para o eixo 2 e se encontra em oposição às dimensões ‗meio ambiente‘ 

e ‗estrutura espacial‘ (supondo que existem variáveis distintas que os evidenciam em seus 

respectivos eixos). Também se mostra evidente uma forte correspondência entre as 

dimensões ‗mudanças ambientais‘ (env. changes), ‗habitações‘ (dwelings) e ‗vetores‘ 

(vectors). 

Em um plano cartesiano, quanto mais a contribuição da variável estiver longe de 

‗zero‘, mais ela explica a variabilidade total e os grupos de variáveis ou dimensões passam a 

ter maior visibilidade. O sistema de coordenadas dos eixos 1 e 2 também pode mostrar 

valores positivos e negativos, o que significa apenas que o centro é ‗zero‘ e evidencia as 

variáveis em oposição. A inclusão do número total de variáveis qualitativas e quantitativas 

nesse tipo de análise contribui para a descrição de padrões das relações entre as Uds. 

Os grupos saúde (health), socioeconomia (socio-eco.) e vigilância entomológica 

(entomo. vigil.) não estão inseridos no plano cartesiano porque foram analisados como 

grupos suplementares. O primeiro se refere à percepção dos entrevistados sobre as 

doenças que, na visão de cada um, pode ou não ser decorrente de problemas ou 

perturbações no meio ambiente. O objetivo da pergunta foi apenas saber se os 

respondentes faziam alguma correlação entre meio ambiente e saúde. O grupo 

socioeconômico explicaria a presença do inseto somente de forma indireta e, portanto, as 

variáveis deste grupo foram analisadas no capítulo 5. O grupo vigilância entomológica, por 

se tratar de uma importante ação de controle do PCDCh, é tratado com maior detalhamento 

no capítulo 7. 
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FIGURA 48 - Grupos de variáveis que mais contribuem para os dois eixos fatoriais, com destaque para a estrutura 
espacial e o meio ambiente 
Fonte: Elaborado em associação com o engenheiro Roux, E., IRD-Cayenne. France, 2008. 

 

A FIGURA 49 mostra as Uds no primeiro plano fatorial que representa 14% do total de 

dados da inércia (os dois eixos fatoriais representam 8,45% e 5,55%, respectivamente), i.e. 

envolve uma parte significativa de variáveis e modalidades (a tabela de análise compreende 

184 colunas). Para cada eixo fatorial, as contribuições das variáveis e modalidades foram 

ordenadas em ordem decrescente e a soma acumulada destas contribuições ordenadas foi 

computada. Isto permite selecionar apenas as variáveis e as modalidades que mais 

contribuem para um eixo, com uma contribuição acumulada de cerca de 70%.  

Considera-se somente aquilo que explica mais a variabilidade, o que significa que as 

demais variáveis são menos importantes e podem ser usadas para outro tipo de leitura do 

fenômeno, pois este método permite descrever tanto a presença como a ausência de 

vetores nas Uds. Os resultados da análise evidenciam a formação de três grupos de Uds 

(FIGURA 49), cujas abordagens precisam ser diferenciadas.   

O primeiro eixo fatorial discrimina as nove Uds situadas longe do centro do povoado71 

e longe das dolinas e paredões rochosos, facilmente identificáveis na FIGURA 49. Estas Uds 

estão fortemente associadas pelas seguintes características: estrutura peridomiciliar aberta, 

solos cultivados no entorno das Uds, presença de criação de animais (porcos e galinhas) e 

de animais silvestres (raposas e gatos-do-mato), menor fragmentação da paisagem, e 

presença do inseto vetor da espécie P. geniculatus (Uds grupo 1). Dos cinco exemplares 

adultos capturados dessa espécie, quatro foram encontrados nesse grupamento de Uds 

(FIGURA 50 e TABELA 28).  

                                                 
71 Uds circundadas por uma linha vermelha, mais a Ud 75. 
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As variáveis com coordenadas negativas apresentadas na TABELA 28 mostram 

claramente que as Uds que não possuem galinhas se encontram em oposição às Uds 

infestadas com presença de galinhas e de outros animais nas proximidades. 

 

 

                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 49 - Uds projetadas sobre o plano fatorial. O círculo vermelho contorna as Uds situadas fora do centro 
povoado onde foram encontrados 4 dos 5 exemplares adultos de P. geniculatus capturados. Os quadrados 
vermelhos ou azuis correspondem as Uds em que pelo menos um vetor (em qualquer estádio evolutivo e de 
qualquer espécie) foi capturado.  
Fonte: Elaborado em associação com o engenheiro Roux, E., IRD-Cayenne. France, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

FIGURA 50 – Variáveis e modalidades que mais contribuíram para o primeiro eixo fatorial.  
Fonte: Elaborado em associação com o engenheiro Roux, E., IRD-Cayenne. France, 2008. 

  

Uds (quadrado vermelho): 

- distantes do centro do povoado (estrutura espacial)  
- distantes das dolinas (meio ambiente) 
- peridomicílios abertos (peridomicílio) 
- mais solo agrícola (meio ambiente) 
- presença de porcos (animais) 
- ao norte, Uds com P. geniculatus (vetores) 
 

Uds com P. geniculatus 

Uds grupo 3 

Uds distantes do centro (9) 

Uds grupo 2 

5,55% 

8,45% 
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TABELA 28 - Contribuições das variáveis e modalidades para o primeiro eixo fatorial 
Coordenadas positivas  

(presença de P. geniculatus) 

Modalidade/Variável Contribuição % Grupo
72

 

Distância ao centro (dist_center) 14.66 Estrutura espacial 
Distância da UD 117 (dist_DU117) 13.69 Estrutura espacial 
Peridomicílio aberto (peri_dom_OPEN) 5.06 Peridomicílio 
Comprimento zero da aresta da dolina na zona tampão 
de 150 m de raio (L_doline_NULL) 

4.57 Meio ambiente 

Distância para a dolina (dist_doline) 3.98 Meio ambiente 
Presença de porco (pig_YES) 2.94 Animais 
Solo cultivado tipo 1 (tilled_soil_1) 2.70 Meio ambiente 
Solo cultivado tipo 2 (tilled_soil_2) 2.65 Meio ambiente 
Distância de paredão rochoso (dist_rocks_wall) 2.46 Meio ambiente 
Presença de raposa próxima à Ud 
(wild_animals_fox_YES) 

2.20 Animais 

Presença de gato-do-mato próximo à Ud 
(wild_animals_cat_YES) 

2.19 Animais 

Presença de P. geniculatus adultos (P_genicu_PRES) 1.80 Vetores 
Solo cultivado tipo 5 (tilled_soil_5) 1.48 Meio ambiente 
Presença de galinhas (hens_YES) 1.02 Animais 
Presença de vetor (vector_PRES) 0.97 Vetores 

Coordenadas negativas 

Solo nu (nude_soil) 2.05 Meio ambiente 
Grau de fragmentação da paisagem* (landscape_div) 1.88 Meio ambiente 
Galinheiro sem galinhas (sleep_henhouse_NO_HEN) 1.14 Peridomicílio 
Ausência de galinhas (hens_NO) 1.14 Animais 
Peridomicílio fechado (peri_dom_CLOSED) 1.14 Peridomicílio 

  * Jaeger (2000).  
  Fonte: Elaborado em associação com o engenheiro Roux, E., IRD-Cayenne. France, 2008. 

 

O segundo eixo fatorial está associado às variáveis e modalidades indicadas na 

TABELA 29. A presença de ninfas (principalmente da espécie T. sordida) no espaço 

peridomiciliar está fortemente associada aos valores positivos deste eixo. A presença de 

vetores de qualquer estádio ou espécie, exceto P. geniculatus (associado ao primeiro eixo), 

está associada aos dois eixos, agrupando claramente as Uds infestadas situadas no centro 

do povoado. As variáveis e modalidades associadas a esta parte do plano fatorial, e que 

tendem a se vincular com a presença de pelo menos uma ninfa ou inseto adulto, descrevem 

bem as casas mantidas com o uso de inseticidas, construídas com materiais de "boa 

qualidade", com iluminação na frente e no fundo do domicílio (além da iluminação pública). 

Em geral as casas são geminadas, bem organizadas e os moradores mencionaram ter 

observado animais selvagens como teiú e saruê próximo às suas moradias (FIGURA 51).  

As Uds caracterizadas com valores positivos no segundo eixo tendem a estar situadas 

nas proximidades de paredões rochosos (FIGURA 49, Uds grupo 2) com presença de 

vegetação arbórea em meio a uma grande densidade de palmeiras (S. coronota), que 

                                                 
72

 Os grupos foram inseridos nas tabelas das contribuições das variáveis com o objetivo de visualizá-
las dentro dos grupos apresentados no Quadro 1. 
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potencialmente fornecem habitats aos vetores e reservatórios do parasito. A proximidade 

com a Ud 117 também é relevante para este grupo de Uds (FIGURA 51). 

 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51 – Variáveis e modalidades que contribuem com mais de 50% para o segundo eixo fatorial (quadrado 
em vermelho) 
Fonte: Elaborado em associação com o engenheiro Roux, E., IRD-Cayenne. France, 2008. 

 

TABELA 29 - Contribuições das variáveis e modalidades para o segundo eixo fatorial 
Coordenadas positivas 

(presença de ninfas e adultos, exceto P. geniculatus) 

Modalidade/Variável Contribuição % Grupo 

Usa inseticida no peridomicílio  
(insecticide_outside_YES) 

5.16 Peridomicílio 

Presença de ninfas T. sordida (nymph_sordida_PRES) 3.01 Vetores 
Presença de ninfas (nymph_PRES) 2.98 Vetores 
Captura no peridomicílio (capture_location_PD) 2.76 Vetores 
Casas geminadas (twin_houses_YES) 2.60 Estrutura espacial 
Luz atrás da casa (back_lighting_YES) 2.56 Peridomicílio 
Presença de ovos (egg_PRES) 2.23 Vetores 
Presença de pilha de materiais (materials_pile_YES) 2.04 Peridomicílio 
Cerca de tela de arame (enclosure_wire_netting_YES) 1.97 Peridomicílio 
Comprimento do paredão rochoso "médio" na zona 
tampão de 150 m de raio (L_rock_wall_med) 

1.76 Meio ambiente 

Luz na frente da casa (front_lighting_YES) 1.71 Peridomicílio 
Presença de vetor (vector_PRES) 1.61 Vetores 
Higiene boa (hygiene_GOOD) 1.46 Habitação 
Sem desordem na casa (disorder_NO) 1.37 Habitação 
Sem rachaduras na casa (cracks_NO) 1.36 Habitação 
Ar mais poluído (more_air_poll_YES) 1.30 Mudanças ambientais 
 

Uds (quadrado vermelho): 

- bem organizadas o intradomicílio (Habitação) 
- boa qualidade de materiais de construção (Habitação) 
- uso de inseticida (Habitação) 
- luz na frente e no fundo da casa (Peridomicílio) 
- próximas de paredões rochosos (Meio ambiente) 
- próximas da Ud 117 (Estrutura espacial) 

Uds 

Ud 117 

Contorno de dolina com paredão rochoso 

Uds com variáveis em oposição 
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CONT. TABELA 29 

Modalidade/Variável Contribuição % Grupo 

Piso de cerâmica (tiled_floor) 1.25 Habitação 
Presença de teiús próximos à Ud 
(wild_animals_lizard_YES) 

1.11 Animais 

Solo nu (nude_soil) 1.10 Meio ambiente 
Sem mangueira no peridomicílio (mango_tree_NO) 0.98 Peridomicílio 
Presença de galinhas (hens_YES) 0.95 Animais 
Menos animais observados na região 
(less_animals_YES) 

0.93 Mudanças ambientais 

Presença de exúvias (exuvia_PRES) 0.93 Vetores 
Usa inseticida no intradomicílio 
(insecticide_inside_YES) 

0.88 Habitação 

Presença de saruê próximo à Ud (opossum_YES) 0.84 Animais 
Presença de aves próximo à Ud (bird_YES) 0.84 Animais 

Coordenadas negativas 

Sem luz atrás da casa (back_lighting_NO) 2.37 Peridomicílio 
Não foram observados menos animais na região 
(less_animals_NO) 

2.09 Mudanças ambientais 

Distância da Ud 117 (dist_DU117) 2.05 Estrutura espacial 
Distância do paredão rochoso (dist_rock_wall) 1.52 Meio ambiente 
Intradomicílio sem reboco (parging_inside.NO) 1.27 Habitação 
Tijolo de adobe cru (raw_clay_brick) 1.24 Habitação 
Não sabe se a quantidade de árvores aumentou, 
diminuiu ou em está igual (trees_quantity_NS) 

1.24 Mudanças ambientais 

Casa com desordem (disorder_YES) 1.19 Habitação 
Menos áreas de mata densa (low_density_forest) 1.13 Mudanças ambientais 
Sem cerca de tela de arame 
(enclosure_wire_netting_NO) 

1.09 Peridomicílio 

Sem pilha de materiais (materials_pile_NO) 1.09 Peridomicílio 
Sem galinhas (hens_NO) 1.06 Animais 
Galinheiro sem galinhas (sleep_henhouse_NO_HEN) 1.06 Peridomicílio 
Mangueira no peridomicílio (mango_tree_YES) 1.02 Peridomicílio 
Menos vegetação não observada (less_vegetation_NO) 0.98 Mudanças ambientais 
Colheita pior não observada (harvest_worse_NO) 0.95 Mudanças ambientais 
Sujeira no intradomicílio (dirt_floor) 0.92 Habitação 
Higiene péssima (hygiene_VERY_BAD) 0.88 Habitação 
Solo mais pobre não observado (soil_less_rich_NO) 0.85 Mudanças ambientais 
Rachaduras no intradomicílio (cracks_YES) 0.83 Habitação 
Fonte: Elaborado em associação com o engenheiro Roux, E., IRD-Cayenne. France, 2008. 

 
Nas coordenadas negativas observa-se que as Uds que não possuem galinhas, 

animais no entorno, luz atrás da casa, mata nas proximidades e estão distantes do paredão 

rochoso e da Ud 117, se encontram em oposição às Uds com presença de vetores de todos 

os estádios. Esta Ud foi mencionada no QUADRO 7 e se mostra importante nos resultados 

por se tratar de um caso particular. Um número importante de ninfas da espécie T. sordida 

(106 sobre um total de 166) foi encontrado no galinheiro desta Ud que está localizada a 

poucos metros do paredão da maior dolina de Santa Rita, a qual também possui uma 

grande densidade de palmeiras (FIGURAS 52, 53 e 54). A presença de ninfas comprova a 

colonização do galinheiro, a partir do qual os vetores tendem a se disseminar facilmente 

para outras Uds vizinhas. Ninfas desta espécie também foram encontradas em galinheiros 

de quatro Uds vizinhas situadas a uma distância inferior a 70 metros do principal foco de 

dispersão.  
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Figura 52 – Uds com presença de ninfas por quantidade (contribui para o segundo eixo fatorial) 
Fonte: Elaborado em associação com o engenheiro Roux, E., IRD-Cayenne. France, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 53 – Vista parcial da dolina maior indicando a localização das Uds situadas na borda. Santa Rita, 
Iraquara-BA, 2006 
Foto: Arquivo da autora 

Faixa da maior dolina onde estão situadas as Uds mais 
próximas da borda com paredão rochoso 

Presença de ninfas (T. sordida) e ovos (Vetores) 
(Ud117: 64% de ninfas) 

Número de ninfas capturadas 

Contorno de dolina 
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FIGURAS 54 – Aspecto geral da vegetação na dolina 
maior e mais próxima das Uds e detalhe do paredão 
rochoso com grande ocorrência de licuris. Santa Rita, 
Iraquara-BA, 2006. 
Foto: Arquivo da autora 
 

 

 

 

 

As Uds do grupo 3 estão distribuídas próximas do valor ‗zero‘ nos dois eixos (FIGURA 

49), contribuindo pouco para explicar a variabilidade e a ocorrência de vetores adultos 

nessas Uds. 

As modalidades com contribuição acumulada de até 80% para os dois primeiros eixos 

são (FIGURA 55):  

 a presença de vetor (vector_PRES), 

 a presença de vetor(s) adulto(s) (adult_PRES),  

 a utilização de iluminação na frente da moradia (front_lighting_YES),  

 a presença de galinhas e galinheiro (para coordenadas positivas, ou seja, com 

ocorrência de vetor(s)) (hens_YES);  

 nenhuma galinha e sem galinheiro na Ud (para coordenadas negativas, ou seja, a 

ausência de vetores) (sleep_henhouse_S). As variáveis com coordenadas 

negativas não estão representadas na figura abaixo. 

Os parâmetros socioeconômicos e ambientais das Uds infestadas em Santa Rita estão 

relacionado no APÊNDICE M.  
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Figura 55 – Variáveis e modalidades que contribuem até 80% para os dois eixos fatoriais 
Fonte: Elaborado em associação com o engenheiro Roux, E., IRD-Cayenne. France, 2008. 

 

5.2.4 A importância da estrutura espacial 
 

O espaço humano ou espaço social contém ou está contido em múltiplos espaços 

(Santos, 2002). Trata-se da morada do homem, do seu lugar de vida e de trabalho, ou seja, 

um espaço geográfico dinâmico que muda de acordo com o processo histórico.  

O espaço deve ser considerado como um conjunto de relações realizadas 
através de funções e de formas que se apresentam como testemunho de 
uma história escrita por processos do passado e do presente. Isto é, o 
espaço se define como um conjunto de formas representativas de relações 
sociais do passado e do presente e por uma estrutura representada por 
relações sociais que estão acontecendo diante dos nossos olhos e que se 
manifestam através de processos e funções. O espaço é, então, um 
verdadeiro campo de forças cuja aceleração é desigual. Daí porque a 
evolução espacial não se faz de forma idêntica em todos os lugares 
(Santos, 2002, p. 153).  

Neste estudo, o território, o povoado, a escola, a casa, o quintal, o ambiente natural e 

o meio onde as populações desenvolvem suas atividades econômicas representam o 

‗espaço do nosso tempo‘ (Santos, 2002). 

Na epidemiologia da DCh, o ‗espaço‘ supõe a utilização do conceito de ―focos de 

infecção‖ já que o espaço das interações dos elementos do sistema epidemiológico é 

diferente em função dos lugares. Isto impõe aos responsáveis pela implementação de ações 

de controle de doenças como a TA um conhecimento mais específico sobre o seu 
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funcionamento em diferentes escalas (locais e regionais), incluindo tanto o espaço social 

como o ecológico. Tal conhecimento associado a estudos temporais é essencial para a 

percepção do risco de infecção pelo T. cruzi.  

 Com o objetivo de explicar a presença e a densidade dos vetores na localidade 

infestada, efetuou-se uma caracterização ambiental de Santa Rita associada a uma análise 

da paisagem em diferentes escalas e a espacialização das principais variáveis estudadas.  

A importância da paisagem na abordagem epidemiológica foi enfatizada por Ostfeld et 

al. (2005) e conduz à idéia de que as doenças estão limitadas no espaço, conforme 

constatam Costa e Teixeira (1999, p. 271) ao analisar ―o percurso da geografia na definição 

do seu objeto – o espaço – e da sua aplicação na medicina e na epidemiologia‖. Isto reforça 

a importância de se realizar estudos sobre as dinâmicas que atuam em um espaço, ou seja, 

a composição da paisagem (número e tipos de ‘remendos‘) e sua configuração (relações 

espaciais entre os ‘remendos‘), visando conhecer e monitorar a dinâmica da doença que 

está apenas começando a ser explorada (Ostfeld et al., 2005). 

O espaço ecológico está associado aos ecossistemas dentro de paisagens 

antropogênicas, os quais sofrem profundas alterações decorrentes das atividades humanas. 

A zona rural do município de Iraquara cobre uma superfície densamente povoada, 

sobretudo na planície calcária. As unidades domiciliares encontram em meio a uma 

paisagem composta, em grande parte, por pequenas áreas de cultivo entrecortadas por 

alguns fragmentos de vegetação e dolinas.  

O sensoriamento remoto de alta resolução demonstra ser um instrumento adequado 

para lidar com as relações entre ambiente e saúde, por meio da abordagem epidemiológica 

na paisagem (landscape epidemiology). De fato, esta ferramenta tem sido amplamente 

usada para monitorar problemas de saúde, explicação e previsão de doenças 

(re)emergentes e elaboração de mapas de risco. No entanto, as contribuições efetivas do 

sensoriamento remoto para as problemáticas da saúde são mitigadas (Herbreteau et al., 

2007): (a) a alta resolução espacial
73

 é raramente utilizada; (b) as imagens multiespectrais
74

 

estão quase ausentes; (c) o IVDN
75

 é utilizado na maioria dos estudos sem investigação de 

índices específicos e potenciais mais pertinentes; e (d) as escalas espaciais nas quais são 

realizados estudos nem sempre são adequadas às questões de saúde. Outra limitação dos 

estudos se refere ao fato de que são raramente analisados conjuntamente os diversos 

                                                 
73

 A resolução espacial define o tamanho do menor objeto que é possível representar na imagem, portanto, uma 
resolução suficiente depende daquilo que ser quer calcular/observar. Uma alta resolução permite, por exemplo, a 
medição de áreas construídas com precisão, o mapeamento detalhado de infraestrutura (postes, tampas de 
esgoto, caixas de telefone, entre outros) ou de certos elementos naturais (palmeiras, dolinas, entre outros). 
74

 São imagens de um mesmo objeto, tomadas com diferentes comprimentos de ondas eletromagnéticas. Pode 
ser luz visível, infravermelha, ultravioleta, raio-X ou qualquer outra faixa do espectro 
75

 O Indice de Vegetação de Diferença Normalizada (IVDN) é um indicador numérico simples que pode 
normalmente ser usado para analisar as medições de sensoriamento remoto, mas não necessariamente, a partir 
de uma plataforma espacial, e avaliar se o alvo a ser observado contém vegetação verde vivo ou não. 
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fatores ecológicos ao caráter endêmico ou epidêmico da doença. Alguns estudos tentam 

superar esses limites, usando imagens de alta resolução e criando índices específicos para 

identificar e caracterizar, por exemplo, as lagoas no âmbito da febre do Vale do Rift, sua 

evolução no tempo e quanto a sua quantidade de água (Lacaux et al., 2007). 

Enquanto a utilização do SIG, à OMS
76

 (WHO, 1999) reconhece e descreve o 

potencial desta ferramenta. Por meio dos sistemas de informação geográfica (SIG) foi 

possível fazer a cartografia dos aspectos geológicos e vegetacionais da região, revelando 

informações complementares àquelas obtidas em campo, a exemplo da ocorrência de 

dolinas e sua distribuição, do nível de fragmentação da paisagem decorrente da densa 

ocupação humana da área e das atividades agrícolas desenvolvidas na região e, sobretudo, 

dos fragmentos de vegetação. Foram assim elaborados mapas temáticos a partir de 

imagens satélites SPOT 5 e de resultados dos métodos estatísticos.  

 

5.2.5 A utilização da técnica de sensoriamento remoto e a interpretação das imagens  
 

Monitorar e mapear a ocorrência das espécies de triatomíneos em seus ambientes, as 

taxas de infecção pelo T. cruzi e as taxas de infestação nas unidades domiciliares e no meio 

natural é fundamental para a compreensão dos riscos e desafios da transmissão vetorial 

(López-Cárdenas et al, 2005). Cada espécie possui um ambiente favorável à sua 

proliferação, sendo algumas mais exigentes que outras, com maior ou menor capacidade de 

adaptação às modificações ambientais, que é determinada por sua valência ecológica, ou 

seja, sua capacidade de ocupar diferentes nichos ecológicos77.  

É importante salientar que a projeção geográfica de uma doença, dos vetores e de 

seus reservatórios traz a noção de ‗fontes de infecção‘ colocada por Pavlowski em 1964, 

importante para o estudo do risco epidemiológico (Rioux et al., 1981). 

Decidiu-se, então, iniciar um estudo de espacialização dos dados coletados no 

povoado de Santa Rita e no meio natural, associados com a presença e distribuição das 

espécies de vetores encontrados nas unidades domiciliares e no meio natural. 

Esta etapa do projeto foi realizada durante um estágio efetuado na Unidade Espaço 

S140 do Centro IRD de Caiena78, Guiana Francesa, durante o período de 1 (um) mês. Os 

trabalhos de síntese foram efetuados com o apoio de especialistas em ferramentas de 

geoprocessamento e métodos matemáticos e estatísticos da Unidade de pesquisa. 

                                                 
76 Geographical information systems (GIS). In : Weekly Epidemiological Record, N. 34, 27 august 1999. 
77

 Tais características desses vetores estão colocadas nas seções 2.5.1 e 6.2.3.3 
78

 A Unidade Espaço do IRD desenvolve e implementa métodos inovadores na área de espacialização dos 
conhecimentos em meio ambiente por meio de sensoriamento remoto, de sistemas de informações e de 
abordagens integradas entre meio ambiente e as sociedades, desde a aquisição de dados até os processos 
decisórios dentro do contexto de desenvolvimento sustentável em territórios tropicais. 
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Foram exploradas, para a comunidade de Santa Rita, duas imagens SPOT5 

concomitantes para este estudo, obtidas em 15 de janeiro de 2007:  

1. Uma imagem com resolução espacial79 de 10m e composição colorida de quatro 

faixas80: Vermelho (Vm), verde (Vd), infravermelho próximo (NIR) e infravermelho 

médio (MIVm);  

2. Uma imagem com resolução espacial de 2.5m na modalidade pancromática (cor 

natural) a fim de executar a fotointerpretação da cena81. Isto permitiu delimitar 

manualmente as dolinas e paredões rochosos. 

Estas imagens foram produzidas com correção radiométrica e geométrica, na projeção 

de mapa em UTM WGS84 sem controle de pontos na terra (nível da produção 2A).  

As imagens digitais do satélite SPOT5, compostas por pixels82 de 2.5m e 10m, 

oferecem uma ótima resolução, contudo, sua nitidez foi prejudicada em razão das sombras 

de nuvens, sobretudo, a leste do povoado. Isto dificultou as etapas de segmentação e 

classificação supervisionada.  

Procurou-se um ajuste mais fino possível da área para evidenciar o nível de 

fragmentação, as estradas, as dolinas e fragmentos diversificados de estádios vegetacionais 

bem como dos diferentes modos de uso e ocupação do solo. Para melhorar a qualidade das 

imagens foi realçado o contraste e corrigidas as distorções, consideradas normais, 

existentes entre as coordenadas geográficas (latitude/longitude) e da imagem (linhas e 

colunas).  

A caracterização das Uds bem como das áreas adjacentes foi feita a partir dos dados 

obtidos por meio de observações, captura de insetos e inquéritos em cada unidade familiar 

do povoado de Santa Rita, composta pela habitação e seu espaço privado peridomiciliar. 

                                                 
79

 Uma resolução espacial de 10m equivale a uma escala de 1:25.000 e permite identificar quarteirões de uma 
cidade, edifícios e ruas principais, detalhar áreas florestais, identificar minerações e áreas agrícolas. 
80

 A região do espectro vermelho permite diferenciar os distintos tipos de solo; os estádios de maturidade da 
vegetação e áreas de vegetação e erosões; identificar áreas agrícolas; delimitar áreas urbanas e redes de 
drenagem, além da caracterização litológica de áreas sem vegetação. A banda espectral verde é mais utilizada 
para delimitar a mancha urbana, incluindo identificação de novos loteamentos, além disso, reflete a vegetação 
verde sadia; permite o mapeamento de corpos hídricos e a identificação de áreas agrícolas. A banda 
infravermelha próximo possibilita a diferenciação do teor de água e da atividade fotossintética da vegetação; 
facilita o mapeamento de áreas de queimadas e desmatamento; a caracterização morfológica do terreno; a 
delimitação de corpos hídricos e a caracterização de áreas agrícolas.  
81

 Uma resolução de 2,5m corresponde a uma escala de trabalho de 1:5.000 e até este limite é possível 
diferenciar tipos de edificações (casas, forma dos prédios, características dos tetos), gerar a cartografia de 
objetos a escala humana (i.e. individualizar árvores, carros, ônibus, monumentos, arruamentos e vias de 
acesso), bem como identificar áreas agrícolas menores. A resolução de 10m equivale a uma escala de 1:25.000 
e permite identificar quarteirões de uma cidade, edifícios e ruas principais, detalhar áreas florestais, identificar 
minerações e áreas agrícolas. 
82

 Pixel é o menor ponto de uma imagem e o conjunto de pixels forma uma imagem inteira. Quanto mais pixels 
tiver a imagem, maior será a resolução espacial e mais detalhes do objeto real poderão ser observados na 
imagem. 
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Para caracterização das unidades de paisagem no entorno do povoado, foram 

executadas duas classificações supervisionadas, do tipo Bhattacharya, baseadas em pixel 

na imagem com resolução espacial fusionada de 2.5m, com o auxílio do software livre 

Spring 5.0.1 de sensoriamento remoto para processamento de imagem (Câmara et al., 

1996):  

1. Uma segmentação crescente da região seguida por uma classificação supervisionada da 

imagem fusionada com 2.5m de definição multiespectral;  

2. Uma classificação supervisionada baseada em pixel com 2.5m de definição 

multiespectral da imagem fusionada.  

A segmentação é um método utilizado para identificação de objetos ou classes de 

objetos discretos em uma imagem (Ryherd & Woodcock, 1996). Para Pratt (1991), trata-se 

da divisão ou separação de uma imagem em regiões com atributos similares. De acordo 

com Woodcock et al. (1994) esta etapa visa fragmentar uma determinada área em unidades 

homogêneas.  

Esse processo de segmentação atribui a cada pixel como sendo uma região distinta, 

cujos valores ou parâmetros de similaridade são agrupados. Um grau de similaridade muito 

baixo resulta em um grande número de fragmentos na imagem original e se o parâmetro do 

tamanho mínimo de uma região definir áreas muito grandes ocorrerá um reagrupamento de 

fragmentos, formando polígonos muito heterogêneos. O contrário, grau de similaridade alto 

e área mínima muito pequena, também resultarão em fragmentos heterogêneos. Estes 

parâmetros não podem ser padronizados porque dependem da repartição espacial dos 

objetos de cada área, bem como da generalização cartográfica ideal, dentro da escala que 

se deseja trabalhar.  

Foram feitas várias segmentações até a aquisição de um nível de fragmentação da 

imagem considerado satisfatório, que melhor correspondesse à realidade da área. A partir 

dessa imagem segmentada de parâmetro 8 (similaridade) e 30 (tamanho da região) foi feita 

a classificação supervisionada (FIGURA 56). 
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FIGURA 56. Diagrama de fluxo do pré-processamento e processamento de imagens efetuado para caracterização 
da paisagem. Fonte: Elaborado em associação com o engenheiro GIRRES, J.-F., IRD-Cayenne. France, 2008. 

 

5.2.5.1 A espacialização da paisagem de Lagoa de Santa Rita 

 
Em função da capacidade de voo dos vetores adultos encontrados na literatura 

(Forattini, 1977a,b; Schofield et al., 1991), entre supostos nichos ecológicos naturais e as 

unidades domiciliares, foram extraídos os seguintes parâmetros da digitalização manual das 

dolinas e paredões rochosos:  

 A distância de cada Ud para as dolinas e topo dos paredões;  

 O comprimento do perímetro das dolinas em um raio de 150m ao redor da casa; e 

 O comprimento do paredão em um raio de 150m ao redor da casa (em baixo). 

Esta informação sobre a capacidade de voo só foi encontrada para a espécie T. 

sordida (a capacidade máxima varia de 250 a 600m), a mais capturada na região. Portanto, 

determinou-se o limite de 150m porque dentre as demais espécies capturadas pode haver 

alguma com capacidade menor de voo. Esta medida também foi suficiente para incluir o 

máximo possível de Uds pesquisadas no entorno da maior dolina, a qual também possui o 

maior comprimento de paredão rochoso (FIGURA 57). 
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                     Dd= distância da dolina             Dw= distância do paredão rochoso                  Unidade domiciliar 
 
FIGURA 57 – Distância das Uds com relação à maior dolina e ao paredão rochoso. 
Fonte: Elaborado em associação com o engenheiro Roux, E., IRD-Cayenne. France, 2008. 

 

Tais parâmetros visaram a caracterização da paisagem por meio do software 

GRASS83, um Sistema de Informação Geográfica (SIG) aberto e livre. Esta técnica permitiu 

a mensuração de outros parâmetros relacionados à paisagem e ao tipo de uso do solo, 

conforme consta no QUADRO 8.  

 
 

QUADRO 8 - Parâmetros extraídos da interpretação de imagens e classificação supervisionada das unidades de 
paisagem (Ver Figuras 57 e 59) 
Fonte: Elaborado em associação com o engenheiro Roux, E., IRD-Cayenne. France, 2008. 

 

As duas classificações descritas na seção 6.2.3 foram exploradas para obter a 

caracterização da cobertura da terra (percentual de cada classe da cobertura do solo em um 

raio de 150m de circunferência em torno de cada Ud e unidade de paisagem). Oito 

diferentes classes de cobertura do solo (unidades de paisagem) foram determinadas, sendo 

cinco delas referente ao tipo de uso do solo (SC=solo cultivado). Os solos cultivados foram 

divididos de acordo com o nível de exposição do solo e de cultivo (temporário, permanente, 

área de pastagem, solo exposto pronto para o plantio e estádio de desenvolvimento do 

cultivo) (FIGURA 58): 

                                                 
83

 GRASS Development Team, 2008. Geographic Resources Analysis Support System (GRASS) Software, 
Version 6.3.0. http://grass.osgeo.org 

Parâmetros 

Distância de cada Ud para a dolina mais próxima  

Comprimento de borda das dolinas em um raio de 150m em torno de cada Ud 

Distância para o paredão rochoso mais próximo 

Comprimento do paredão em um raio de 150m em torno de cada Ud 

Percentual de cada classe de cobertura do solo em um raio de 150m ao redor de cada Ud 

Divisão da paisagem segundo Jaeger (2000) em um raio de 150m em torno de cada Ud 

Ld = linha da dolina Lw = linha do paredão rochoso 
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FIGURA 58 – Discriminação e percentual das classes de paisagem extraídas da interpretação de imagens e 
classificação supervisionada (ver Figura 59) para Santa Rita, Município de Iraquara-BA, 2008. 
Fonte: Elaborado em associação com o engenheiro Roux, E., IRD-Cayenne. France, 2008. 

 

O solo cultivado tipo 4 (SC4), com maior percentual no entorno das Uds representam 

as áreas de pastagem ou de pousio, em geral com presença de palmeiras e árvores 

esparsas. A FIGURA 59 mostra claramente o nível de fragmentação da paisagem existente 

no entorno do povoado de Santa Rita em data próxima ao período da coleta de dados em 

campo84. A zona rural do município de Iraquara cobre uma superfície densamente povoada, 

sobretudo na planície calcária e as unidades domiciliares deste povoado também se 

encontram em meio a uma paisagem composta, em grande parte, por pequenas áreas de 

cultivo entrecortadas por alguns fragmentos de vegetação e dolinas com paredões rochosos 

ou não. Geralmente há culturas nas dolinas sem rocha.  

O mapa de classificação da paisagem produzido evidencia a localização das dolinas 

no entorno próximo ao povoado, sobretudo aquelas que possuem paredões rochosos, bem 

como a distribuição espacial das Uds e as diferentes classes de paisagem no entorno do 

povoado (FIGURA 59). 
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 Imagem de 15/01/2007 e trabalho de campo efetuado entre outubro e dezembro/2006. 
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FIGURA 59 - Resultado da classificação supervisionada das unidades da paisagem em Santa Rita, Município de 
Iraquara, 2007 
Fonte: Autoria própria 

 

5.2.5.2 As espécies de triatomíneos capturados e sua distribuição no espaço 

 

Os resultados desta análise estatística, associados aos conhecimentos existentes 

sobre a ocorrência, ecologia, comportamento e dispersão dos triatomíneos, bem como às 

informações coletadas para esta pesquisa reforçam a idéia de que existem pelo menos dois 

ciclos sinantrópicos dos vetores da Doença de Chagas. Um ciclo parece estar associado às 

Uds que se encontram longe do centro do povoado e à espécie P. geniculatus e o outro ciclo 

pode estar ligado às Uds do centro do povoado e às demais espécies vetoras.  

Ambos estão associados a diferentes níveis de organização da paisagem e podem ser 

equiparados a dois sistemas ecoepidemiológicos distintos, com indicadores diferentes de 

espécies em circulação (FIGURA 60).  

 

P. geniculatus 

A ligação entre a presença de solos cultivados, a paisagem menos fragmentada e a 

presença de P. geniculatus ainda não pode ser explicada e precisa ser investigada.  A 
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ocorrência desta espécie em cavidades subterrâneas foi relatada por Atzingen et al. (2007) 

após investigações realizadas em cavernas com litologia constituída em minério de ferro, 

distribuídas em alguns municípios dos estados do Pará e Maranhão. Os autores capturaram 

as espécies: Cavernicola pilosa, P. geniculatus e T. brasiliensis. Os exemplares da espécie 

P. geniculatus (adultos e ninfas) foram capturados em locais com certa obscuridade, sob 

rochas em solo seco até 10m da entrada das cavidades. A presença de T. brasiliensis e P. 

geniculatus até então não tinha sido associada a cavidades naturais, sendo fato inédito no 

Brasil.  

 

T. sordida 

A espécie T. sordida é a mais frequente na região de acordo com os dados do PCDCh 

de 1977 a 2007, além de ser a mais capturada no Brasil. Mostra grande persistência e 

capacidade de resistir às modificações do meio, sendo até mesmo favorecida pelas 

alterações provocadas pelo homem (Forattini, 1974).  

Observa-se que toda a área situada do planalto calcário corresponde às áreas com 

histórico mais antigo para a atividade de exploração agrícola na região e também às áreas 

com maior densidade populacional de T. sordida segundo dados do PCDCh e pesquisa 

realizada em 200485. Esta observação sobre a área de ocorrência desta espécie estar 

associada aos espaços agrícolas foi feita por Forattini (1974), que se fundamentou em 

experimentos sobre a persistência da espécie após alterações ambientais induzidas pelo 

autor por meio de derrubada e queima de vegetação. O autor ainda previu que um 

incremento dessa atividade poderia propiciar uma maior distribuição desta espécie, desde 

que fossem considerados fatores como vegetação e clima. 

Os resultados de outra pesquisa efetuada por Forattini (1975) sobre a permanência e 

mobilidade do T. sordida em relação aos ecótopos artificiais sugerem que, ao passarem 

para a fase adulta, esses insetos permanecem o tempo necessário na colônia para a 

fecundação e desovas locais e, em seguida tendem a abandoná-la para tentar instalar 

outras colônias em novos ecótopos. Forattini (1977a,b), além de comentar sobre a 

capacidade que as ninfas possuem em caminhar longas distâncias em busca de fonte de 

alimento, demonstrou que esta espécie pode percorrer distâncias de 250 a 600m pelo voo 

para colonizar galinheiros. Em estudos posteriores Schofield et al. (1991) confirma que o T. 

sordida tem uma capacidade de dispersão pelo voo em mais de 200m.  

Neste estudo, a distribuição espacial mais aglomerada no entorno da Ud 117, situada 

na borda de um paredão rochoso com grande densidade de palmeiras S. coronata, dentre 

outras espécies da flora local, sugere a existência de um mini-foco de dispersão de vetores 
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 Dissertação de mestrado (Venâncio, 2004). 
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da espécie T. sordida para as Uds vizinhas infestadas pela mesma espécie. Neste caso, 

pode ocorrer transporte passivo por parte das aves (Forattini, 1971b), sobretudo pelas 

galinhas que geralmente circulam livremente durante o dia ultrapassando os quintais; e pelo 

caminhamento das ninfas, pois as distâncias a serem percorridas entre os galinheiros mais 

próximos são relativamente curtas, variando de 5 a 10m ou pelo voo dos indivíduos adultos. 

O grupo 2, ao qual se insere a Ud 117, concentra a área de maior captura de ninfas e ovos 

(FIGURA 61 e 62). Esta Ud também pode ser um foco de dispersão para as palmeiras 

situadas na dolina. 

De acordo com os estudos realizados por Forattini et al. (1973), esta espécie possui 

uma notável capacidade de colonização de ambientes artificiais (Schofield et al., 1991) em 

função de sua grande valência ecológica, tornando os ecótopos artificiais muito atraentes 

para as populações silvestres. 

Forattini (1984) concluiu em seus estudos sobre o comportamento de espécies 

silvestres de triatomíneos na reinfestação do intra e peridomicílio, que a reinfestação 

domiciliar pelo T. sordida parece ser mais rápida e intensa quando há colonização densa do 

peridomicílio. Logo, a existência de mini-focos de dispersão representam risco de 

reinfestação domiciliar e peridomiciliar para todas as Uds do povoado quando se considera 

seu poder de dispersão pelo voo que pode chegar a 600m de distância, cobrindo toda a 

área do centro do povoado.  

Pontos de dispersão ativa por voo também foram registrados por Vazquez-Prokopec et 

al. (2005) a partir dos habitats silvestres localizados no entorno de uma comunidade rural na 

Argentina, como sendo o mecanismo mais provável da existência de focos residuais da 

espécie T. guasayana. Segundo os autores, as análises desse trabalho demonstraram que a 

forte concentração de infestação (hots spots ou clusters) estava limitada às distâncias muito 

curtas (< 100 m) e que a probabilidade de um local se tornar infestado aumentava quando 

outros locais do peridomicílio estavam infestados. 

 

T. pseudomaculata 

Os dois exemplares da espécie T. pseudomaculata foram capturados em pontos 

extremos (FIGURA 63) do povoado. As características comuns as duas Uds, ou seja, a 

presença de rochas, vegetação densa nos paredões e licuris nas proximidades não são 

suficientes para demonstrar tal correspondência com esta espécie pelos hábitos e 

comportamento descritos na literatura.  

A espécie T. pseudomaculata, considerada espécie emergente vem causando maior 

preocupação para os órgãos que atuam PCDCh (Silveira et al., 2001). Segundo Noireau et 

al. (2005), alguns estudos mostraram que distúrbios e danos causados aos biótopos dos 

triatomíneos tiveram consequências claramente percebidas para a espécie T. 
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pseudomaculata. Como estratégia de sobrevivência, forma colônias pequenas, com cerca 

de 10 indivíduos, ocupando um maior número de ecótopos.  

Essa espécie, estritamente arborícola, diversifica a escolha de seus habitats como os 

ocos de várias espécies de árvores, ninhos de aves (Dias-Lima, 2003) e, ocasionalmente, 

em tocas de Dasypotidae (tatu). As estruturas das Uds também favorecem o processo 

sinantrópico desta espécie autóctone. 

Tanto o T. sordida como o T. pseudomaculata são espécies ubiquistas e buscam 

recursos tróficos em ninhos de aves, muitas vezes associados à cactus como o Cereus 

jamacaru ou ―mandacaru‖ e, no meio antrópico, em galinheiros (Noireau, 2005; Emperaire & 

Romaña, 2006). Estas espécies são consideradas vetores secundários potenciais por sua 

capacidade de colonização do intra e peridomicílio (Forattini, 1980).  

Segundo os dados do PCDCh o ciclo do T. cruzi está presente em várias localidades 

do município, inclusive na área de estudo. Além disso, a presença de animais silvestres 

próximos às habitações, observada in situ durante a pesquisa e pelos próprios moradores, 

aumenta a probabilidade de introdução do T. cruzi. 

 
T. lenti 

Segundo os autores Gaunt & Miles (2000), pelo menos 20 espécies do gênero 

Triatoma estão associadas aos habitats terrestres rochosos ou às tocas de roedores, à 

exceção da espécie T. sordida, que se alimenta preferencialmente de aves. A espécie T. 

lenti está associada às rochas, portanto, encontra muitos abrigos nos paredões rochosos 

das dolinas e cavernas da região, além de fonte alimentar como o K. rupestris. Não foram 

encontrados dados sobre esta espécie na literatura, portanto, pouco se sabe sobre sua 

ecologia e biologia.  

Considerando a medida utilizada para a caracterização da paisagem no entorno de 

cada Ud (FIGURA 57), tem-se algum paredão rochoso dentro de um raio de 150m para cada 

Ud. A atração pela luz e fontes alimentares parece promover sua dispersão esporádica pelo 

voo. Segundo Carcavallo (1998a), o homem, a galinha e o cão são suas fontes de alimento 

no meio antrópico. Esta espécie foi capturada em uma Ud no centro do povoado, há menos 

de 150m de duas das dolinas mais próximas (FIGURA 63). 

 
P. lutzi 

A ocorrência do P. lutzi está limitada às áreas de Caatinga e está associada aos 

ambientes artificiais do peridomicílio, contudo, alguns estudos vêm mostrando um aumento 

gradativo e constante de encontro desta espécie no intradomicílio (Garcia et al., 2005). Seu 

hábito alimentar eclético levou Caranha et al. (2006) a inferir que esta espécie circula entre o 

ambiente silvestre e o peridomiciliar. A alta taxa de infecção pelo parasito (29,1%), 
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confirmada pelos autores, demonstrou uma preferência alimentar deste vetor por roedores, 

gambás e tatus. Em um estudo conduzido no Ceará pelos autores, houve registro de fonte 

alimentar humana, aumentando o interesse pelo controle entomológico dessa espécie.  

No presente estudo os mocós (K. rupestris) e saruês (D. albiventris) estão presentes 

em abundância nas dolinas com paredões rochosos e esta espécie foi capturada somente 

no intradomicílio. Sua dispersão a partir do ambiente silvestre, cujo ecótopo não foi possível 

identificar, para o intradomicílio ocorre, provavelmente, pelo voo. Isto aumenta a 

possibilidade de haver indivíduos infectados em função dos animais silvestres que são 

vistos próximos das Uds pelos moradores. Os dois indivíduos capturados se encontravam 

em Uds distantes uma da outra, estando uma no centro do povoado e outra fora (FIGURA 

63). 

 

5.2.5.3 A presença de triatomíneos na palma Syagrus coronata 

 

Conforme mencionado anteriormente, as variáveis do grupo 3 contribuem pouco para 

explicar este grupamento por estarem situadas próximas do valor ‗zero‘. No entanto, com 

base em outras informações obtidas no trabalho de captura no meio silvestre, é possível 

fazer algumas inferências.  

A ocorrência de infestação por triatomíneos nas palmeiras S. coronata (licuri) não foi 

encontrada em bibliografias, mas foi comprovada no trabalho de dissecação do licuri 

(FIGURA 64), espécie típica de áreas de transição. Existe uma associação entre o T. sordida 

e essa palmeira, colocando-a na relação de palmeiras que oferecem ecótopos naturais para 

os vetores no nordeste do Brasil. O fato de terem sido encontradas somente ninfas de todos 

os estádios, ovos e exúvias em 50% das palmeiras dissecadas sugere a mesma conclusão 

colocada por Forattini (1975) sobre a tendência da espécie T. sordida em abandonar seu 

ecótopo para desovar em outros visando a disseminação da colônia. Esta hipótese, 

associada à capacidade de voo desta espécie, também pode explicar a ocorrência exclusiva 

de indivíduos adultos desta espécie no intradomicílio de moradias localizadas a menos de 

300m de distância de três das palmeiras dissecadas e infestadas. Em uma delas foi 

capturado o maior número de ninfas (20) em todos os estádios de evolução.  

Essa palmeira tem uma grande frequência e ampla ocorrência na região, existindo 

muitos indivíduos dispersos ou agrupados no entorno de Santa Rita, a curtas distâncias das 

Uds, sobretudo nas áreas abertas em pousio ou de pastagem e nos paredões rochosos das 

dolinas. Algumas Uds também possuem licuris em seus quintais conforme mostra a FIGURA 

65.  
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FIGURA 60 - Estrutura espacial da localidade de Santa Rita com indicação das Uds infestadas grupo 1 e das Uds com presença de P. geniculatus. Iraquara-BA, 2007. 

Fonte: Autoria própria 
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 FIGURA 61 - Estrutura espacial da localidade de Santa Rita com indicação das Uds infestadas do grupo 2 e das Uds com ninfas e ovos. Iraquara-BA, 2007 
 Fonte: Autoria própria 
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FIGURA 62 - Estrutura espacial da localidade de Santa Rita com indicação das Uds infestadas do grupo 2 em função do total de ninfas capturadas. Iraquara-BA, 2007 
Fonte: Autoria própria 
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FIGURA 63 - Estrutura espacial da localidade de Santa Rita com indicação das Uds infestadas em função das espécies. Iraquara-BA, 2007. 
Fonte: Autoria própria
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FIGURA 64 - Estrutura espacial da localidade de Santa Rita com indicação das palmeiras dissecadas no entorno mais próximo, localização das cavernas, dolinas, parcelas e 
paredões rochosos. Iraquara-BA, 2007. 
Fonte: Autoria própria 
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FIGURA 65 - Estrutura espacial da localidade de Santa Rita com indicação das Uds infestadas do grupo 3 e das Uds com S. coronata no peridomicílio. Iraquara-BA, 2007. 
Fonte: Autoria própria 
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6. SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

6.1 A METODOLOGIA UTILIZADA 
 

6.1.1 Entrevistas com os responsáveis pelo Programa de Controle da Doença de Chagas 
 

 

 

 
Para o levantamento de dados sobre o PCDCh (Bahia) foram entrevistados 

representantes do Ministério da Saúde (03), os coordenadores Regional (01) e Estadual do 

programa (01), bem como a 27ª DIRES (01) e a Secretaria de Saúde do Município (01). Foi 

pré-elaborado um roteiro específico para as entrevistas (APÊNDICE N), visando à busca de 

informações referentes ao programa vigente, bem como a dinâmica atual de trabalho em 

campo dos servidores, as conquistas e os problemas enfrentados pelos mesmos. O histórico 

da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e as informações sobre o PCDCh foram obtidas 

em bibliografias diversas e sites da própria Fundação, do Ministério da Saúde, da OMS, 

entre outros.  

Os responsáveis pelas Coordenadorias Estadual e Regional do PCDCh e a 27ª 

Diretoria Regional de Saúde (DIRES), todas subordinadas à Secretaria de Saúde do Estado 

da Bahia (SESAB), foram entrevistados em março e agosto de 2008, além da Secretária de 

Saúde do município de Iraquara. Em junho de 2008, representantes do Ministério da Saúde 

ligados ao PCDCh foram entrevistados em Brasília.  

 

6.1.2 Enquete sobre os Postos de Informação de Triatomíneos (PITs) com as famílias 
 

 

 

 

Considerando a importância dos PITs no processo de vigilância epidemiológica do 

PCDCh, previu-se avaliar seu funcionamento nas duas localidades pesquisadas. Como 

define a Lei Orgânica da Saúde86, a vigilância epidemiológica é: 

[...] um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou 
prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e 
condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de 
recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou 
agravos. (Art. 6, § 2º da Lei 8.080/90) 

                                                 
86 Informação obtida no site <http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/area.cfm?id_area=974> Acesso 

em 12 dez. 2008. 
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Esse conjunto de ações visa (a) levantar informações sobre as atitudes tomadas pela 

população com relação ao inseto vetor encontrado nas Uds; (b) conhecer o nível de 

informações básicas dos comunitários referente às ações do PIT; (c) identificar os atores 

locais que podem ter uma importante atuação no PCDCh para melhorar a eficácia dos PITs.  

Inicialmente foi solicitado às Prefeituras, por meio da Secretaria de Saúde, um 

documento de cunho informativo às comunidades locais, apresentando e apoiando a 

realização deste projeto (ANEXO VII). Esta etapa consistiu na: 

a) Realização do censo demográfico nas localidades de Olhos d‘água e Lagoa de 

Santa Rita no intuito de levantar o nº total de habitantes da localidade, identificados 

por nome completo e apelidos, endereço, idade e sexo. Durante o censo, o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE O) foi entregue às famílias, que 

assinaram uma cópia para arquivo desta pesquisadora. Na oportunidade, foram 

apresentados os objetivos e metodologia deste trabalho às famílias, procurando 

sempre esclarecer as dúvidas que surgiam entre os moradores.    

b) Aplicação de questionário (APÊNDICE P) sobre o Posto de Informação de 

Triatomíneos (PIT) a todos os habitantes dessa localidade com idade igual ou 

superior a 15 anos.  

O questionário foi aplicado aos moradores da comunidade de Olhos d‘água em janeiro 

de 2007 e de Lagoa de Santa Rita em novembro de 2007. 

 

6.1.3 Entrevista com os representantes das instituições públicas 

 

 

 

 

Adotou-se a técnica de entrevistas dirigidas semiestruturadas, com base em um roteiro 

pré-elaborado (APÊNDICE Q) e com ―a possibilidade de acrescentar questões no decorrer da 

entrevista, no sentido de obter uma informação mais aprofundada em certos pontos‖ 

(Contandriopoulos et al., 1999, p. 78). Representantes dos órgãos públicos presentes na 

região ou que nela desenvolvem projetos participaram desta etapa, bem como as Diretorias 

de Meio Ambiente (vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura) e de 

Agricultura (ligada à Secretaria de Administração) do município de Iraquara. 

As entrevistas, realizadas em março de 2008, com as instituições públicas foram 

transcritas e os dados fornecidos analisados em função do nível de influência sobre o 

sistema epidemiológico e meio natural e antrópico da região, ou seja, sobre os aspectos que 

contribuem para a manifestação da DCh. Foram considerados somente os programas e 
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ações que poderiam ter relação direta ou indireta com a doença, bem como as principais 

políticas reguladoras de três setores: ambiental, agropecuário e da saúde.  

 
6.2.3 O PCDCh na Bahia e no município de Iraquara 

 

Na Bahia, a Coordenadoria do Programa de Controle da Doença de Chagas (PCDCh) 

está ligada à Diretoria de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde do estado e se 

ocupa do planejamento e execução do mesmo. Prioriza as áreas de ação de acordo com 

suas necessidades, realiza treinamentos com o pessoal que atua em campo, planeja ações 

referentes a inquéritos sorológicos e elabora relatórios finais. Todo o trabalho sempre 

obedeceu ao critério histórico de positividade das áreas pelo T. cruzi nos insetos 

capturados.  

No inquérito realizado em 1979 na população residente em localidades rurais com até 

500 Uds, a soroprevalência para o estado da Bahia foi de 5,4%, superior a média nacional 

que foi de 4,2%. Tais resultados serviram para delimitar as áreas consideradas de risco de 

transmissão vetorial no estado (FIGURA 66) e entre 1983 e 1986 as ações do programa de 

controle cobriram integralmente essa área (Bahia, 2006).   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
Fonte: SESAB/SUVISA/DIVEP 

FIGURA 66 - Área de risco para a transmissão vetorial da Doença de Chagas no estado da Bahia, Brasil, 1986 
(Divisão política atualizada em 2006) 

 

De acordo com informações da Coordenadoria Estadual do PCDCh na Bahia, as 

ações do programa foram sistematizadas e estruturadas somente a partir da amostragem 

sobre a distribuição dos vetores e a prevalência da infecção humana. Na Bahia, esse 

levantamento foi realizado em 126 municípios e em 1983, com recursos do fundo social, o 

PCDCh avançou e as ações se estenderam para todo o estado. Neste mesmo ano houve a 

última contratação de pessoal e aquisição de veículos. Atualmente, existe cerca de 1.100 

agentes da Funasa e das prefeituras atuando em todo o estado, quando o ideal seria contar 

com um quadro de 1.600 agentes. O fato de muitos municípios não executarem as ações do 

PCDCh pode justificar esta baixa estimativa de demanda de agentes. 
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De 1994 a 2002 o estado realizou inquéritos parciais nos municípios em que foram 

desenvolvidas ações de controle vetorial e que apresentaram uma queda no índice de 

dispersão e infestação domiciliar87. Coletou-se 21.856 amostras de estudantes entre 7 e 14 

anos, em 61 municípios, tendo sido encontradas 8 positivas (Mendonça, 2005).  

Segundo o Coordenador estadual do PCDCh, o segundo inquérito nacional foi 

executado em 167 municípios da Bahia escolhidos por sorteio, representando 40% do 

número total de municípios no estado. As localidades em que o inquérito foi realizado (8%) 

também foram sorteadas e procedeu-se à coleta de amostras em 18 mil crianças na faixa 

etária de 0 a 5 anos, tendo sido encontradas duas positivas para o T. cruzi. Para a 

Coordenação, os resultados do novo inquérito no estado provam de maneira incontestável o 

sucesso da interrupção vetorial pelo T. infestans.  

O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) do Ministério da Saúde 

vem divulgando, desde o ano 2000, os casos de doenças e agravos de notificação 

compulsória, estabelecidas na Portaria GM/MS nº 5 de 21 de fevereiro de 2006, dentre as 

quais está a doença de Chagas (TABELA 30). As notificações estão listadas segundo a 

oportunidade do encerramento da investigação88.  

TABELA 30 - Proporção de casos notificados para a doença de Chagas, Bahia, 2000-2009 
Ano Não 

encerrado 
Inoportuno Oportuno Total 

2000 0 1246 0 1246 

2001 0 1090 110 1200 

2002 1101 21 20 1142 

2003 221 185 106 512 

2004 170 138 99 407 

2005 249 290 140 679 

2006 98 122 192 412 

2007 4 65 75 144 

2008 5 48 27 80 

2009  3 68 32 103 

                                      Fonte: SINAN - Base Nacional, Ministério da Saúde/SINAN89 

                                                 
87 Índice de Dispersão: nº localidades positivas/ nº localidades pesquisadas X 100 que determina a infestação 

com referência a localidades em um município; Índice de Infestação Domiciliar: nº de Uds positivas/ nº Uds 
pesquisadas X 100 este determina a localidade a ser trabalhada para o biênio seguinte e Índice de Infecção 
Natural: nº de triatomíneos infectados por T. cruzi / nº de triatomíneos examinados X 100, em exame laboratorial 
de conteúdo intestinal de triatomíneos, em suspensão salina, em aumento de 100 a 400 vezes (Brasil, 1996a). 
88 Para a realização da avaliação da oportunidade do encerramento dos casos é verificado o percentual de casos 

notificados que foram encerrados oportunamente, isto é, as fichas de investigação que contém informações do 
diagnóstico final e data do encerramento, preenchidas no prazo estabelecido para cada agravo. O encerramento 
das investigações referentes aos casos notificados como suspeitos e/ou confirmados deverá ser efetuado após 
um período de tempo definido de acordo com o agravo notificado (60 dias para a doença de Chagas). Os casos 
constantes na lista de notificação compulsória, são notificados somente após a confirmação, também não 
havendo conclusão da investigação.  
Os casos inoportunos são aqueles que foram encerrados após o prazo de 60 dias. 
Informações obtidas no site <http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/novo/>  Acesso em 14 ago. 2008 
89 Observações contidas na base de dados do Ministério da Saúde: ―Os relatórios gerenciais incluem todos os 

casos notificados (confirmados ou não). Portanto, não podem ser utilizados para análise epidemiológica. Base 
atualizada em 26/11/2007. Em função dos problemas operacionais da versão 1.3 do SINAN NET, os dados da 
base nacional podem divergir da base estadual ou municipal‖. Informação obtida no site: 
<http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/index.php>  Acesso em 21 abr. 2010 
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Quando pesquisada esta informação sobre o número de notificações para a DCh 

aguda no estado da Bahia, fornecida pela Diretoria de Informação em Saúde da Secretaria 

Estadual de Saúde90 (DIS/SESAB), nota-se uma divergência nos dados disponíveis. Para o 

ano de 2009 estão registrados 123 casos, em 2008 foram 81 casos e em 2007 ocorreram 

131 casos. 

Quanto à forma aguda, os dados disponíveis no SINAN não têm refletido a real 

ocorrência desta forma da doença. Segundo a Coordenação estadual ainda são registrados 

casos crônicos como se fossem agudos, dificultando a detecção dos casos novos à infecção 

ocorrida durante as décadas de 1970 e 1980, quando o T. infestans colonizava grande parte 

das moradias precárias nas zonas rurais.  

 

6.2.3.1 Estrutura e funcionamento local do dispositivo  
 

Entre 1975 e 2000 o município de Iraquara pertencia à unidade regional da Funasa de 

Itaberaba-BA, a qual atuava em 52 municípios do estado. Em seguida, esta unidade foi 

desmembrada ao tempo em que as ações de controle regionais passaram sob a 

responsabilidade da 27ª Diretoria Regional de Saúde (DIRES), localizada em Seabra. A 

Coordenação Estadual do PCDCh coordena os trabalhos desenvolvidos por todas as DIRES 

do estado. A coordenação regional do PCDCh possui um coordenador e um supervisor, 

ambos ligados administrativamente à Funasa. As ações de vigilância epidemiológica em 

campo também são desenvolvidas por servidores ainda ligados à Funasa e por funcionários 

contratados pelas prefeituras.  

O Supervisor geral que atua em vários municípios da regional confere uma atenção 

maior ao município de Iraquara onde reside e onde a ocorrência de triatomíneos é grande. A 

falta de apoio de algumas Prefeituras da regional também o impede de se deslocar com 

mais frequência para o desenvolvimento dos trabalhos. Alguns municípios alegam não ter 

verba suficiente para atender todas as endemias, entre outras demandas. 

De acordo com a Secretária de Saúde do município de Iraquara, o governo Federal 

repassa, diretamente às prefeituras, uma verba destinada a todas as endemias do 

município. No caso de Iraquara, o valor é de R$ 1,00 (um real) por habitante/ano. Para 

assistência farmacêutica básica, o mesmo contribui também com R$ 1,00 (um 

real)/habitante/ano e, o governo do estado e a prefeitura participam cada um com R$ 0,50 

(cinquenta centavos)/habitante/ano91. 

                                                 
90

 O site pesquisado http://www.saude.ba.gov.br/cgi/tabcgi.exe?tabnet/sinan/chaga.def> Acesso em 09 mai. 2010 

possui a mesma configuração do site do SINAN/MS. Informação obtida no site <  
91

 O Município de Iraquara possui 23.867 habitantes. 
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Os municípios que desenvolvem ações para o controle da doença de Chagas contam 

com o supervisor no sentido de orientar e contactar a Secretaria de Saúde do município 

para o repasse dos recursos materiais necessários à execução dos trabalhos. Em Iraquara, 

esse supervisor também executa os trabalhos de pesquisa, borrifação e vigilância 

epidemiológica por ser o único servidor atuando em campo durante o período desta 

pesquisa.  

A 27ª DIRES conta com um entomologista de nível médio, pertencente ao quadro da 

Funasa, orientado por um especialista do Laboratório Central (LACEN), em Salvador. Os 

resultados das pesquisas nas unidades domiciliares (Uds) são repassados para a 

coordenação regional, que por sua vez encaminha à Coordenação Estadual do PCDCh para 

monitoramento e readequação das ações.  

Com a descentralização, as contratações de pessoal passaram a ser uma 

responsabilidade das prefeituras e, desde outubro de 2006 a admissão só pode ser feita por 

meio de concurso público92, integrando o quadro de agentes comunitários de saúde e de 

combate às endemias, para o qual é necessário ter o ensino fundamental completo. Foi 

realizado concurso para agente comunitário de saúde no primeiro semestre de 2008, no 

entanto, estes agentes não trabalham com endemias, o que implica na realização de outro 

concurso específico para agentes de endemias.  

Os coordenadores e supervisores das regionais que atuam no controle da DCh 

costumam orientar as prefeituras sobre o perfil desejado dos novos contratados para que 

estes possam desenvolver a contento as atividades previstas. Este tipo de contratação 

preocupa o Supervisor que atua no município de Iraquara porque, geralmente, passam mais 

mulheres do que homens nos concursos para exercer a função de agente de saúde e as 

atividades em campo são consideradas ‗pesadas‘ pelo Supervisor.  

Desde o início da descentralização os cursos de reciclagem organizados pela 

Coordenação Estadual do PCDCh são específicos para os agentes que compõem o quadro 

da Funasa. Estes, por sua vez, treinam e repassam os conhecimentos aos contratados 

pelas prefeituras. Segundo o Coordenador da Regional o último curso realizado em Seabra 

aconteceu há 4 ou 5 anos atrás.  

Os funcionários da regional enfatizaram a necessidade de contratação de pessoal pelo 

Governo Federal com perfil para o desenvolvimento das ações. Atualmente, a Coordenação 

Regional conta com 12 servidores do quadro da Funasa e 13 funcionários contratados pelas 

prefeituras.  

O escritório da regional tem um veículo 4x4 (Ranger) que fica com o Coordenador, o 

qual se encarrega de deslocar alguns dos servidores para o campo e/ou levar o material de 

                                                 
92 Lei n° 11.350 de 05/10/2006 disponível no site <http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/lei11350.pdf>  

Acesso em 15 fev. 2007 
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borrifação quando for o caso, atendendo assim quase todos os municípios da regional. O 

Supervisor geral tem uma moto, a qual também é utilizada para carregar o material de 

borrifação, cuja ação é geralmente supervisionada. Outros funcionários percorrem as 

localidades a pé ou de carona, pois algumas prefeituras não contribuem com o transporte. 

Em Iraquara o supervisor trabalha com veículo particular abastecido pela prefeitura por meio 

de um convênio.  

A aquisição de materiais é, geralmente, feita pelas Prefeituras e o inseticida é enviado 

às DIRES pelo Governo Federal, que o distribui conforme a necessidade de borrifação. A 

manutenção dos veículos também é de responsabilidade das DIRES. As prefeituras cedem 

um espaço para guardar o material das atividades de campo. Tanto a DIRES quanto a 

Prefeitura enfrenta burocracias que impedem e/ou retardam as providências a serem 

tomadas para o desenvolvimento das atividades relacionadas às endemias. 

Até o ano de 2006, dos 12 (doze) municípios pertencentes à Coordenação Regional93, 

somente em Novo Horizonte e Ibitiara a equipe executava ações de pesquisa, borrifação e 

vigilância. Nos outros municípios o controle das demais espécies encontradas nas Uds 

sempre foi feito em função dos resultados trazidos pelos Postos de Informação de 

Triatomíneos (PITs), ou seja, com a participação das comunidades. Exceção se faz aos 

municípios de Lençóis, que apresenta um baixo índice de triatomíneos, e Mucugê que nunca 

assumiu a responsabilidade para com essa endemia, o que preocupa a coordenação 

regional em função do índice de ocorrência dos insetos vetores nessa região. Os guardas de 

outros municípios se deslocam quando necessário para realizar as atividades nesse 

município. 

Atualmente, o procedimento dos agentes do PCDCh é o de realizar a divulgação dos 

PITs, o que vem sendo feito nos municípios de Seabra, Iraquara e Souto Soares por um 

servidor que atua em outra endemia (peste bubônica). Além disso, são executados os 

trabalhos de pesquisa (busca dos triatomíneos) e borrifação das moradias e estruturas das 

Uds em que foram capturados vetores pelos moradores locais. Os agentes só retornam ao 

domicílio para apresentar os resultados das capturas se forem encontrados exemplares 

infectados pelo T. cruzi. Neste caso, é feito um inquérito sorológico com todos os membros 

da família, com a coleta de amostras de sangue que são encaminhadas ao LACEN, em 

Salvador. Vale ressaltar que o exemplar encaminhado pela família não é considerado para 

fins de borrifação, pois o programa de controle determina que a habitação só seja borrifada 

após confirmação pelo guarda da existência de insetos na Ud. Segundo os entrevistados, 

este procedimento foi necessário porque muitos moradores encontravam o vetor fora dos 

                                                 
93 Desde o início de 2008 a Coordenação Regional do PCDCh passou a atuar em 11 municípios (Seabra, 

Iraquara, Souto Soares, Boninal, Piatã, Abaíra, Novo Horizonte, Ibitiara, Palmeiras, Lençóis e Mucugê), cobrindo 
uma área total de 14.314 Km

2
.  
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domicílios e declaravam tê-lo capturado no intradomicílio para que sua casa fosse borrifada, 

matando também outros insetos.  

Quanto aos indivíduos Chagásicos, o PCDCh prevê uma atenção destinada ao 

tratamento e acompanhamento dos mesmos. A vigilância epidemiológica e o manejo dos 

indivíduos infectados são ações consideradas relevantes. Segundo um dos médicos do 

hospital de Iraquara, que atua na região há mais de 30 anos, os pacientes chagásicos desse 

município são atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e pela Secretaria Municipal de 

Saúde, sem tratamento diferenciado. O serviço prestado pelo SUS se refere ao tratamento e 

os casos de insuficiência cardíaca grave têm internamento hospitalar local. Quando há 

necessidade de implantação de marcapasso cardíaco nos casos crônicos, os pacientes são 

encaminhados para Salvador. Para os casos em que o parasita atinge o aparelho digestivo 

(megaesôfago ou megacólon), existe tratamento local. O SUS não destina verba específica 

para o tratamento desses pacientes e o hospital registra, em média, o internamento de 60 

pacientes/mês. Não existe controle estatístico nem registro dos doentes portadores da 

doença de Chagas no município, mas pela experiência do médico entrevistado, os pacientes 

contraíram a doença há mais de 20 anos e estão na faixa etária média entre 30 a 50 anos 

(Venâncio, 2004). O hospital de Iraquara não dispunha de informações mais recentes para 

atualização e complementação destes dados. 

 

6.2.3.2 Vigilância entomológica  

 

Após o estado da Bahia ter sido certificado como zona livre de transmissão vetorial 

pelo T. infestans, em junho de 2006, foi estabelecida uma nova proposta de vigilância em 

nível nacional que reordena as atividades de acordo com o grau de risco (alto, médio e 

baixo) atribuído a cada município (ANEXO VIII e FIGURA 67). Os parâmetros utilizados na 

Programação Pactuada Integrada da Vigilância em Saúde (PPI-VS) para classificação dos 

municípios seguiram os seguintes critérios entomológicos e demográficos: (1) índice de 

infestação inicial; (2) espécies de triatomíneos existentes; (3) índice de dispersão inicial; (4) 

presença de habitações vulneráveis à colonização; (5) movimentação da população; e (6) 

relação de contiguidade94.  

De modo geral, atribui-se ao T. infestans o título de principal vetor da doença em 

função de ser a espécie mais adaptada aos domicílios. No entanto, novas espécies estão 

chegando nas Uds, a exemplo do T. brasiliensis, T. sordida, T. pseudomaculata, P. megistus 

e P. lutzi, sem que se tenha conhecimento sobre a biologia, ecologia e distribuição destas, 

entre outras espécies (Diotaiuti, 2000), o que justifica a continuidade das ações de controle.  

 

                                                 
94 Informação obtida na Coordenação do PCDCh-BA. 
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                           Fonte: SESAB/SUVISA/DIVEP 
                                    FIGURA 67 - Distribuição dos municípios segundo o grau de risco, Bahia, 2007 

 

Em 1985, quando foram implementados os Postos de Informação de Triatomíneos 

(PITs) pelo programa de controle, a população passou a ter uma atuação ativa nas 

atividades de captura e observação dos insetos em suas unidades domiciliares (Uds). Os 

PITs são, normalmente, instalados onde há postos de saúde, caso contrário eles funcionam, 

preferencialmente, nas casas dos agentes de saúde e, na ausência destes na casa de 

voluntários. Além de receber os insetos e anotar os dados da Ud onde houve captura de 

inseto(s), os responsáveis têm a função de mobilizar as comunidades e divulgar os 

procedimentos. 

O protocolo de trabalho desenvolvido para os PITs determina que as casas que 

entregaram o(s) triatomíneo(s) devem ser visitadas pelos agentes no prazo de 30 dias, para 

realização de pesquisa e de borrifação somente se forem encontrados insetos nas Uds 

pelos próprios agentes. Em paralelo é executado o trabalho de educação sanitária com as 

famílias.  

O PCDCh previu ―um criterioso e sistemático processo de discussão da ecologia e 

biologia do vetor, da epidemiologia da doença [...]‖ (Brasil, 1996a p. 68). No início, em 1985, 

a divulgação dos PITs ocorreu de casa em casa e prosseguiu por meio de palestras nas 

igrejas, escolas e associações, quando também foram repassadas informações necessárias 

para sua implementação. Em seguida, tornou-se uma função obrigatória dos servidores da 

Funasa e prefeituras, sobretudo nos povoados que não têm uma participação ativa na 

captura dos insetos vetores. Nestes casos os guardas divulgam novamente os PITs de casa 

em casa. 

Para os servidores ligados à Funasa os trabalhos de conscientização com as 

comunidades são lentos e difíceis e não há uma boa mobilização por parte da população em 

razão da baixa escolaridade de boa parte da população. Para os mesmos, este é um fator 

determinante que dificulta o acesso às informações, bem como sua compreensão. Além 

disso, restringe a participação efetiva de muitos moradores locais nas ações de vigilância. 

Municípios de Médio Risco - 219/417 (52,5%) 

 Municípios de Baixo Risco - 101/417 (24,2%) 

 

Municípios de Alto Risco - 97/417 ( 23,3%) 
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A 27ª DIRES acredita que é muito importante o trabalho de conscientização e 

esclarecimento da população para se obter um comprometimento maior das pessoas no 

futuro. Normalmente, a divulgação das questões que envolvem a DCh é feita por meio de 

cartilhas, folders e cartazes, além de palestras em escolas e associações. Nessas ocasiões 

os servidores mostram aos participantes alguns exemplares de triatomíneos para que todos 

possam reconhecê-los e monitorar suas próprias casas. Entretanto, o coordenador regional 

julga que estas medidas ainda são insuficientes, exigindo uma ação educativa em outros 

meios de comunicação para que haja uma maior mobilização nas comunidades. 

Para a Coordenação Regional do PCDCh os habitantes participam das ações de 

vigilância informando os ‗barbeiros‘ capturados em suas moradias, comparecendo às 

reuniões e divulgando os procedimentos na comunidade. Uma avaliação do funcionamento 

dos PITs é feita anualmente por município pela coordenadoria regional. Se há informação de 

insetos considera-se que o PIT produziu e a avaliação é positiva. Se o PIT não está 

produzindo, faz-se uma análise para saber se a localidade realmente não tem triatomíneos 

executando uma busca em todas as casas e, permanecendo negativo, muda-se o posto 

para outro local que tenha insetos nas Uds. No caso do município de Iraquara o índice de 

produção dos PITs é de 99%, considerada uma área ativa, de muita ocorrência desses 

hemípteros. 

Para as coordenações estadual e regional do PCDCh e para a 27ª DIRES, o problema 

de moradia é o fator mais importante de propagação dos agentes vetores da doença. A 

situação financeira e as dificuldades de sobrevivência obrigam a população a viver em 

moradias precárias, criando bolsões favoráveis ao aparecimento da doença da Chagas. 

Para os mesmos, a solução para esse problema está na implementação de ações 

governamentais que influenciem na qualidade da moradia e no nível de informação das 

comunidades rurais. 

Para os mesmos entrevistados, as condições ambientais também favorecem a 

existência e a manutenção da doença, bem como os aspectos sociais e econômicos locais. 

As condições habitacionais e de saneamento básico são precárias e o desmatamento e as 

queimadas têm provocado mudanças nos habitats naturais dos insetos vetores e as 

espécies silvestres estão se domiciliando. Para isso, o PCDCh sempre previu a realização 

de ações que visam impedir o contato dos insetos vetores com o homem em seu ambiente 

domiciliar. As atividades são: (a) pesquisa (busca ativa e captura de insetos); (b) 

identificação das espécies; (c) análise laboratorial para detecção do T. cruzi; (d) controle 

químico (utilização regular de inseticidas nas moradias infestadas); e (e) controle físico 

(melhorias habitacionais e manejo ambiental).  

As ações da Funasa em termos de melhoria habitacional para o controle da DCh são 

desenvolvidas em convênio com a Secretaria do Planejamento do Estado da Bahia 
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(SEPLAN), por meio da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia (CONDER) e 

com as prefeituras contempladas. Dos 417 municípios existentes no estado, foram 

identificados 93 municípios prioritários para as ações de controle da doença.  

Segundo Venâncio (2004), o programa de melhoria habitacional executado pela 

Funasa, em parceria com a prefeitura, beneficiou 1.140 famílias até 2003 em Iraquara. De 

acordo com a Secretária Municipal de Saúde, entre 2004 e 2007, cerca de 140 famílias 

foram contempladas com este programa. 

No final da década de 1980, havia um sistema de agrupamento das espécies vetoras 

da doença, definido em ordem de importância pelo PCDCh que considerava o grau de 

adaptação da espécie ao domicílio e de antropofilia, bem como a presença dos insetos nos 

ecótopos naturais e artificiais95. Como todas as espécies são autóctones, as diretrizes de 

combate nunca visaram a erradicação das mesmas, pois os focos silvestres são 

permanentes. Somente para as espécies que pertenciam aos grupos 2 e 3 (Panstrongylus 

megistus, Triatoma brasiliensis, Triatoma pseudomaculata e Triatoma sordida), as quais 

possuem comportamento ubiquista, as ações de controle visavam manter as habitações 

livres de colônias, inviabilizando assim a transmissão natural da infecção chagásica.  

Atualmente, a metodologia de controle dos vetores continua dependendo da(s) 

espécie(s) capturada(s), mas foram acrescentadas variáveis como: (a) a existência ou não 

de localidades com infestação domiciliar; (b) a densidade das populações silvestres de 

triatomíneos, de ecótopos naturais existentes, sua proximidade das casas e a relação que 

com eles tem a população humana; (c) mudanças que venham a se processar, ou estejam 

se processando, no ambiente natural, pela ação do homem. (Brasil, 2005b). 

Para a Coordenação Estadual do PCDCh, as ações empreendidas são suficientes, 

entretanto, às vezes não são implementadas como determinam as suas diretrizes técnicas, 

comprometendo a manutenção efetiva das ações de vigilância em todo o Estado96. Segundo 

os entrevistados que atuam no PCDCh, não são repassados recursos suficientes para que 

as ações de controle de espécies silvestres de triatomíneos97, potencialmente transmissoras 

do T. cruzi, sejam ampliadas. Isto inclui a contratação de pessoal, a aquisição de 

                                                 
95 De acordo com a Coordenação Estadual do PCDCh, o agrupamento dos triatomíneos foi definido em ordem de 

importância pelo PCDCh. Levou-se em consideração o grau de adaptação ao domicílio e de antropofilia, bem 
como a presença ou não dos insetos nos ecótopos. Como todas as espécies são autóctones, as diretrizes de 
combate não visam a erradicação das mesmas, pois os focos silvestres são permanentes. Somente para as 
espécies dos grupos 2 (Panstrongylus megistus e Triatoma brasiliensis) e 3 (Triatoma pseudomaculata e 
Triatoma sordida), as quais possuem comportamento ubiquista, as ações de controle visavam manter as 
habitações livres de colônias, inviabilizando assim a transmissão natural da infecção chagásica. A metodologia 
de controle para os insetos vetores definida no PCDCh depende da(s) espécie(s) capturada(s), bem como do 
grupo ao qual pertencem. As outras espécies de ocorrência na região pertenciam, nesta classificação, ao grupo 
5 (Triatoma melanocephala; Triatoma lenti; Panstrongylus lutzi; Panstrongylus geniculatus).  
96 Segundo dados do IBGE, o Estado da Bahia possui uma área de 564.692,669 Km

2
, 417 municípios e 

14.502.757 habitantes (população estimada em 01/07/2008). Informação obtida no site 
http://www.ibge.com.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1215&id_pagina=1 Acesso 
em 21 out. 2008 
97 O PCDCh priorizou até 2006 medidas para erradicação da transmissão vetorial pelo T. infestans. 
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equipamentos, materiais e veículos, bem como para as atividades de orientação dos 

moradores e divulgação dos PITs. 

 

6.2.3.3 O levantamento e observações sobre os dados entomológicos do PCDCh 

 
O levantamento realizado nos arquivos da Coordenadoria Regional e da SESAB para 

o município de Iraquara possibilitou contextualizar a evolução dos trabalhos desenvolvidos 

pela Funasa no combate e controle da DCh.  

Nas fichas de controle constatou-se que entre os anos de 1977 a 1994 foram 

capturados em 76.605 Uds, 14.348 (sendo 11.175 indivíduos no peridomicílio e 3.173 no 

intradomicílio) distribuídos em três espécies: T. sordida, P. megistus e T. pseudomaculata 

(TABELA 31). 

A partir de 1997 os dados foram informatizados em nível estadual e disponibilizados 

pela Coordenação Estadual do PCDCh, em Salvador-BA. Entretanto, este banco de dados 

não continha informações referentes aos anos de 1999 e 2000.  

Observa-se, também, que provavelmente ocorreu algum erro na entrada dos dados, 

pois os totais de capturas do intra e peridomicílio, quando somados, não coincidem com o 

total de insetos coletados. Por exemplo, em 1997 foram capturados 36 insetos no 

intradomicílio e 230 no peridomicílio, o que daria um total de 266 insetos. No entanto, o valor 

apresentado no banco de dados foi de 742 indivíduos capturados. Contudo, observa-se que 

há uma lógica nos resultados quando se compara o total geral de capturas com o total de 

insetos examinados, pois ambos apresentam valores aproximados. Nota-se, ainda, que 

existe uma deficiência na sistematização dos dados, uma vez que não é registrada qual a 

espécie capturada, à exceção do ano de 1997, bem como a quantidade e a espécie dos 

insetos infectados (TABELA 32). 

A partir deste mesmo ano, 1997, passou-se a incluir no banco de dados, além das 

espécies coletadas no período de 1997 a 2003 (exceção para os anos de 1999 e 2000), 

informações sobre o gênero e estádio de desenvolvimento (ninfa ou adulta) das espécies. 

Estas informações são particularmente importantes porque a presença de ninfas indica a 

ocorrência de colonização das Uds pelos insetos. Verifica-se o acréscimo das espécies T. 

pessoai98 (03 indivíduos), P. lutzi (04 indivíduos) e P. geniculatus (05 indivíduos) na relação 

de espécies encontradas nos anos de 1977 a 1994, no município de Iraquara (TABELA 33). 

Vale ressaltar que estas espécies, no período de 1997 a 2003 não foram encontradas em 

estádio de ninfa e todas foram capturadas no intradomicílio, à exceção de 2 indivíduos da 

espécie P. geniculatus, capturados no peridomicílio. As ninfas capturadas no intradomicílio 

são da espécie T. sordida (39) e P. megistus (16). 

                                                 
98 A espécie T. pessoai hoje é denominada T. lenti. 
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Em agosto de 2008, quando foram coletados os dados entomológicos a partir de 2003 

para complementação deste trabalho, nota-se que há uma diferença no total de capturas 

feitas pelos agentes do PCDCh, que passou de 81 para 364 (TABELAS 32 e 36). Os dados 

podem ter sido complementados posteriormente à informação fornecida em junho de 2004, 

ou seja, 6 meses após o encerramento das atividades. Isto revela que o sistema de repasse 

das informações não está adequado.  

Os dados encontrados para o ano de 2004 também divergem quanto ao número de 

capturas por espécie (TABELAS 34 e 35). A primeira tabela foi fornecida pela Coordenação 

estadual e a segunda, pela regional. Do controle manual feito pelos agentes de campo e 

supervisor do município, até chegar à Coordenação estadual do programa, muitos dados se 

perdem. 

Quanto aos índices de infestação das localidades e Uds pesquisadas, foram 

encontrados dados somente para os anos de 2003 e 2004 (TABELA 36). O índice de 

dispersão das localidades infestadas é superior ou igual a 80%.  

Ao se comparar com o total de casas pesquisadas (204), nota-se que o trabalho de 

pesquisa entomológica nas Uds poderia ser superior, pois somente 3,23% e 1,45% das Uds 

foram pesquisadas.  

Ressalta-se que foi registrado um índice de infestação de 55,4% e 67,4% 

respectivamente. De acordo com o supervisor geral, a tendência da produtividade dos PITs 

é cair quando o trabalho de vigilância é bem feito, ou seja, quando as atividades de busca e 

borrifação são realizadas sem falhas. Ressaltando que o bom capturador não é o guarda e 

sim o morador, pois se hoje o guarda não encontra nada, amanhã o morador pode 

encontrar. 
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TABELA 31 - Levantamento de capturas de insetos vetores realizado pela FUNASA no período de 1977 a 1994, distribuídos por intra e 
peridomicílio. Município de Iraquara, Bahia 

Início Termino Loc.E Loc.P % + Uds.E Uds.P % + CI CP Total EX % + Espécie predominante Outras espécies 

Jan/77 Jun/77 105 105 4,8 4080 4080 0,1 * * 405 218 * P. megistus T. sordida 

Jul/79 Dez/79 106 52 9,4 3011 148 0,3 40 27 67 54 1,9 T. sordida P. megistus 

Jan/80 Jun/80 106 106 25,5 3188 3022 2,1 106 294 400 299 4,7 T. sordida P. megistus 

Jul/80 Dez/80 106 105 32,1 3246 3246 3,3 104 379 483 410 1,2 T. sordida P. megistus 

Jan/81 Jun/81 107 107 48,6 3369 3358 4,6 170 497 667 338 1,2 T. sordida P. megistus 

Jul/81 Dez/81 106 106 48,1 3488 3480 3,8 187 438 625 310 1,3 P. megistus T. sordida 

Jan/82 Jun/82 106 104 54,7 3733 3733 5,6 290 314 604 248 0,8 P. megistus T. sordida 

Jul/82 Dez/82 106 106 46,2 3771 3771 3,5 71 328 399 356 2,2 T. sordida P. megistus 

Jan/83 Jun/83 106 106 50,9 4128 3792 4,0 232 329 561 338 0,9 T. sordida P. megistus 

Jul/83 Dez/83 106 106 54,7 4057 3783 5,2 200 481 661 535 * T. sordida P. megistus 

Mai/84 Jun/84 106 106 67,9 4151 3911 8,5 301 1057 1358 584 0,5 T. sordida P. megistus 

Nov/84 Dez/84 106 106 60,4 4230 3946 4,7 143 312 455 210 1,4 T. sordida P. megistus 

Mar/85 Mai/85 106 106 55,7 4264 4067 6,1 194 741 935 411 0,7 T. sordida P. megistus 

Set/85 Out/85 106 106 41,5 4327 4127 4,0 93 264 357 179 * T. sordida P. megistus 

Mai/86 Jun/86 106 106 45,3 4382 4167 4,8 153 481 634 230 0,4 T. sordida P. megistus 

Jan/87 Mar/87 109 109 56,0 4596 4418 5,3 163 647 810 340 0,3 T. sordida P. megistus 

1988 1988 109 109 62,4 4683 4487 8,3 216 1265 1481 755 0,1 T. sordida P. megistus 

1989 1989 110 110 63,6 4778 4628 8,4 149 1379 1528 401 0,2 T. sordida P. megistus 

1990 1990 109 109 50,5 4844 4722 4,1 115 463 578 446 * T. sordida T. pseudomaculata 

Fev/92 Jun/92 110 110 55,5 5111 4942 7,9 228 1155 1383 1067 * T. sordida P. megistus 

93/94 93/94 111 21 15,3 5131 777 1,9 18 324 342 330 * T. sordida P. megistus 

Fonte: Elaborada com dados fornecidos pela Coordenadoria Estadual do PCDCh em Salvador, junho/2004. 
* Ausência de dados nos arquivos pesquisados. 
Loc.E= Localidades existentes, Loc.P= Localidades pesquisadas, % += Percentual de positividade, Uds.E= Unidades domiciliares existentes, UdsP= Unidades domiciliares 
pesquisadas, CI= Nº de capturas no intradomicílio, CP= Nº de capturas no peridomicílio e EX= Nº de insetos examinados. 
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TABELA 32 - Levantamento de capturas de insetos vetores realizado pelos agentes de campo do PCDCh entre o período de 1997 a 1998 e de 
2001 a 2003, distribuídos por intra e peridomicílio. Município de Iraquara, Bahia 

Ano Loc.E Loc.P Loc.+ % + Uds.E Uds.P Uds + CI CP Total EX Insetos + 

1997 110 47 34 72 5850 2499 255 36 230 742 696 T. sordida 

1998 110 63 23 37 5850 1153 74 10 64 233 222 0 

2001 110 55 43 78 5850 207 162 32 130 432 369 0 

2002 110 10 9 90 5850 23 18 2 16 20 19 0 

2003 110 18 7 39 5850 56 20 2 18 81 62 0 

Fonte: Elaborada com dados fornecidos pela Coordenadoria Estadual do PCDCh em Salvador, junho/2004. 
Loc.E= Localidades existentes, Loc.P= Localidades pesquisadas, Uds.E= Unidades domiciliares existentes, UdsP= Unidades domiciliares pesquisadas, Uds+= Unidades 
domiciliares positivas CI= Nº de capturas no intradomicílio, CP= Nº de capturas no peridomicílio e EX= Nº de insetos examinados. 

 
 
 
 

TABELA 33 - Levantamento de capturas por espécie realizado pelos agentes de campo do PCDCh entre o período de 1997 a 1998 e de 2001 
a 2003, distribuídos por intra e peridomicílio. Município de Iraquara, Bahia 

 
Ano 

T. sordida T. pseudomaculata P. megistus T. pessoai (lenti) P. lutzi P. geniculatus 

Intra Peri Intra Peri Intra Peri Intra Peri Intra Peri Intra Peri 

Ad Ni Ad Ni Ad Ni Ad Ni Ad Ni Ad Ni Ad Ni Ad Ni Ad Ni Ad Ni Ad Ni Ad Ni 

1997 14 28 387 263 0 0 3 1 11 15 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1998 9 4 97 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2001 26 7 168 188 2 0 3 0 10 1 3 11 2 0 0 0 4 0 0 0 3 0 2 0 

2002 1 0 11 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2003 1 0 39 40 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 51 39 702 622 2 0 6 1 21 16 22 12 3 0 0 0 4 0 0 0 3 0 2 0 

Totais 90 1.324 2 7 37 34 3 0 4 0 3 2 

T/Geral 1.414 9 71 3 4 5 

Fonte: Elaborada com dados fornecidos pela Coordenadoria Estadual do PCDCh em Salvador, junho/2004. 
Ad= inseto adulto e Ni= inseto em estádio de ninfa. 
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TABELA 34 - Relação das espécies capturadas pelos agentes de campo do PCDCh em atendimento às unidades domiciliares que 
registraram informação nos PITs. Município de Iraquara, Bahia 

 
Ano 

 
Espécie 

Capturados  
Total 

 

Examinados  
Total 

 
Intra Peri Intra Peri 

Ad Ni Ad Ni Ad Ni Ad Ni 

 
 
 

2003 

T. sordida 15 6 133 210 364 5 6 115 198 324 

T. pseudomaculata 2 0 1 0 3 0 0 0 0 0 

T. melanocephala 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

T. pessoai (T. lenti) 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

P. megistus 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2 

P. lutzi 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 

 
 

2004 
 

T. sordida 7 7 83 75 172 2 6 70 65 143 

T. melanocephala 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

T. circunmaculata 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

P. megistus 1 4 1 0 6 0 0 1 0 1 

P. lutzi 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

            Fonte: Coordenadoria Estadual do PCDCh em Salvador, agosto 2008. 

 
 
 
TABELA 35 - Levantamento de capturas de insetos vetores distribuídos por intra e peridomicílio realizado pelos agentes de 
campo do PCDCh da 27ª DIRES entre o período de 2004 a 2007. Município de Iraquara, Bahia  

 
Ano 

T. sordida T. pseudomaculata T. melanocephala P. megistus P. lutzi Total 
 Intra Peri Intra Peri Intra Peri Intra Peri Intra Peri 

2004 47 279 0 0 0 0 1 6 5 0 338 

2005 20 225 0 0 1 1 0 4 2 0 253 

2006 47 683 0 0 0 0 0 11 4 0 745 

2007 21 166 2 4 1 1 0 6 2 0 203 

Total 135 1.353 2 4 2 2 1 27 13 0 
1.539 

Total Geral 1.488 6 4 28 13 

                      Nota: Elaborada com dados fornecidos pela Coordenadoria do PCDCh em Seabra, março/2008. 
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TABELA 36 - Índices de infestação e dispersão nas localidades e unidades domiciliares pesquisadas pelos agentes de campo do PCDCh em 
atendimento às informações dos PITs para os anos de 2003 e 2004. Município de Iraquara, Bahia 
Ano Localidades Localidades Pesquisadas Uds Uds positivas Indice infestação 

  Total Negativas Positivas Dispersão Existentes Pesquisadas Intra Peri Total Intra Peri Total 

2003 110 45 9 36 80% 6305 204 22 92 113 11 45 55 

2004 414 31 5 26 84% 6305 92 14 48 62 15 52 67 
Fonte: Coordenadoria Estadual do PCDCh em Salvador, agosto 2008. 
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6.2.3.4 Produtividade dos PITs 

 

Os dados sobre a produtividade dos PITs no município só puderam ser obtidos para o 

período de 2004 a 2007 (TABELA 37). Na relação consta o total de capturas por espécie e 

por ano, além do número total de insetos infectados. Para os anos de 2005 e 2006 os 

indivíduos infectados são todos da espécie T. sordida. Em 2007 as espécies T. sordida (2), 

T. melanocephala (1) e P. lutzi (1) foram encontrados infectados. 

 

TABELA 37 - Relação das espécies capturadas por ano pelos habitantes locais e índices de 
infecção pelo T. cruzi durante o período de 2004 a 2007. Município de Iraquara – Bahia 

ESPÉCIES DE TRIATOMÍNEOS CAPTURADAS PELOS MORADORES 

Espécies 
 

Captura 
2004 

Captura 
2005 

Captura 
2006 

Captura 
2007 

P. geniculatus 5 2 0 0 

P. lutzi 17 14 7 8 

P. megistus 9 8 6 2 

T. lenti 1 0 0 0 

T. melanocephala 3 8 3 12 

T. pseudomaculata 3 1 0 2 

T. sordida 157 95 199 103 

Total 195 128 215 127 

Infectados (T. cruzi) 0 1 8 4 
              Fonte: Coordenadoria Regional do PCDCh - 27ª DIRES, março 2008 

 

Comparando os dados de captura realizada pelos agentes do programa (TABELA 38), 

nota-se que há uma diversidade menor de espécies, porém sempre com predominância 

para o T. sordida. Além disso, o total de capturas efetuadas pelos agentes é superior, exceto 

para o ano de 2007, provavelmente em função da presença de galinheiros na maior parte 

das Uds da zona rural. Todos os insetos infectados são da espécie T. sordida. 

 
TABELA 38 - Relação das espécies capturadas pelos agentes de campo do 
PCDCh em atendimento às unidades domiciliares informadas pelos PITs e 
índices de infecção pelo T. cruzi durante o período de 2004 a 2007. Município de 
Iraquara – Bahia 

ESPÉCIES DE TRIATOMÍNEOS CAPTURADAS PELOS AGENTES 

Espécies 
capturadas 

Captura 
2004 

Captura 
2005 

Captura 
2006 

Captura 
2007 

P. lutzi 5 2 4 1 

P. megistus 3 2 3 2 

T. melanocephala 0 3 0 2 

T. pseudomaculata 0 0 0 3 

T. sordida 330 246 738 77 

Total 338 253 745 85 

Infectados (T. cruzi) 0 1 7 1 
                  Fonte: Coordenadoria Regional do PCDCh - 27ª DIRES, março 2008 
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A dispersão de triatomíneos a partir do meio natural tem sido pequena, porém 

constante. Além do T. sordida foram registradas mais 4 espécies silvestres invadindo os 

domicílios, porém sem colonização. Isto aumenta o grau de importância na difusão da 

doença de Chagas em função da probabilidade das espécies estarem infectadas pelo T. 

cruzi, as quais devem vir de algum dos ecótopos naturais mencionados acima, onde 

circulam diferentes reservatórios do parasito (TABELAS 37 e 38).  

Os registros do PCDCh mostram que entre os anos de 2004 a 2007 foram capturados 

pelos moradores e agentes do programa, 22 triatomíneos infectados pelo T. cruzi das 

espécies T. sordida (20), T. melanocephala (1) e P. lutzi (1) (TABELAS 37 e 38). Isto 

evidencia tanto a presença do ciclo na região99, como a necessidade de realizar pesquisas 

sobre a distribuição, ecologia e biologia dos triatomíneos presentes na região, e sobre as 

taxas de infecção pelo T. cruzi em reservatórios (animais e humanos) e nos vetores.  

Os locais de captura são registrados somente no trabalho feito pelos agentes, 

identificados por intra e peridomicílio (TABELA 39). Não há especificidade do local como 

cama, cozinha, parede, galinheiro, tipo de madeira, árvore, cerca, etc.  

TABELA 39 - Total de capturas no intra e peridomicílio realizadas pelos agentes de campo do 
PCDCh em atendimento às unidades domiciliares informadas pelos PITs durante o período 
de 2004 a 2007. Município de Iraquara – Bahia 

 
Ano 

 

Capturas 

Intra Peri Total 

2004 53 285 338 

2005 23 230 253 

2006 51 694 745 

2007 26 177 203 
Fonte: Coordenadoria Regional do PCDCh - 27ª DIRES, março, 2008 

   

A produtividade anual dos PITs (QUADROS 9 a 12) é controlada pelo supervisor geral e 

pelo coordenador da regional. Estes dados não são repassados para a Coordenadoria 

estadual do programa. Os postos que registram os insetos capturados pelos moradores 

locais nos povoados pesquisados 100% estão em negrito e os números das informações 

equivalem a quantidade de insetos capturados no mês de referência. Os números grifados 

com asterisco significam que 1 (um) inseto capturado naquele mês se encontrava infectado.  

Evidencia-se a produtividade nula do PIT da localidade da Matinha, com uma 

informação registrada para os anos de 2005 e 2008. O posto de Santa Rita, denominado 

Roçadinho pelos agentes da FUNASA, tem uma produtividade que oscila de um ano para 

outro, estando entre os que mais produzem informações, juntamente com o de Lagoa Seca, 

localidade vizinha à Santa Rita. Nota-se que o ano de 2006 foi o de maior produtividade no 

                                                 
99 Não há como definir qual ou quais dos ciclos ocorrem na região: silvestre, domiciliar e/ou peridomiciliar. 
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município, sem que tivesse tido campanhas ou algum trabalho extra, fora da rotina dos 

agentes. 

 

DEMONSTRATIVO DE POSITIVIDADE DOS PITs - 2004 

PITs Localidade J F M A M J J A S O N D Total 

2701 Iraquara 0 0 0 1 2 0 2 2 0 1 2 0 10 

2702 Boa Vista 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

2703 Mulungú dos Pires 2 0 1 0 0 0 1 0 7 3 1 0 15 

2704 Roçadinho (S. Rita) 3 0 1 1 1 0 1 0 3 1 1 1 13 

2705 Lagoa Seca 2 2 5 1 0 4 11 6 2 1 1 0 35 

2706 Quixaba 0 3 3 3 14 1 0 0 0 0 1 0 25 

2707 Lagoa cercada 4 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 7 

2708 Iraporanga 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 7 

2709 Riacho do Mel 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 5 

2710 São José 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 

2711 Matinha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2712 Água Nova 3 0 11 7 5 2 0 5 4 1 2 1 41 

2713 Varzea C. Brava 0 0 2 0 1 1 0 2 2 2 0 0 10 

2714 Água de Rega 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

2715 Santíssimo 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 4 

2716 Carrasco II 1 2 1 0 0 0 1 3 4 2 1 0 15 

Notificações/mês 19 7 25 15 23 9 22 20 24 14 11 4 193 

QUADRO 9 – Relação de produtividade anual dos PITs para o ano de 2004. Município de Iraquara - BA   
Fonte: Coordenadoria Regional do PCDCh - 27ª DIRES, março 2008 
 
 

DEMONSTRATIVO DE POSITIVIDADE DOS PITs - 2005 

PITs Localidade J F M A M J J A S O N D Total 

2701 Iraquara 0 0 0 0 1 1 3 1 0 1 1 0 8 

2702 Boa Vista 0 3 0 2 0 3 3 0 2 0 0 0 13 

2703 Mulungú dos Pires 2 2 2 0 5 0 0 4 4 5 1 0 25 

2704 Roçadinho (S. Rita) 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 4 

2705 Lagoa Seca 0 2 0 1 1 0 0 0 1 1 2 1 9 

2706 Quixaba 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 5 

2707 Lagoa cercada 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 4 

2708 Iraporanga 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 

2709 Riacho do Mel 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

2710 São José 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 

2711 Matinha 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

2712 Água Nova 0 2 2 4 2 0 0 4* 1 1 0 0 16 

2713 Varzea C. Brava 0 0 5 2 3 2 1 2 2 0 0 0 17 

2714 Água de Rega 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

2715 Santíssimo 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 

2716 Carrasco II 1 3 0 0 3 0 0 1 2 2 1 1 14 

Notificações/mês 6 13 9 11 17 9 9 16 15 13 7 3 128 

* um indivíduo dentre os capturados estava infectado     

QUADRO 10 – Relação de produtividade anual dos PITs para o ano de 2005. Município de Iraquara - BA 
Fonte: Coordenadoria Regional do PCDCh - 27ª DIRES, março 2008 
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DEMONSTRATIVO DE POSITIVIDADE DOS PITs - 2006 

PITs Localidade J F M A M J J A S O N D Total 

2701 Iraquara 1 0 3 1 0 0 1 2 1 1 1 0 11 

2702 Boa Vista 0 2 3 0 2 1 0 2 1 1 0 0 12 

2703 Mulungú dos Pires 1 3* 2 5 4 1 1* 0 2 2 0 0 21 

2704 Roçadinho 2* 2 2 3 2 1 4 5 4 4 1 0 30 

2705 Lagoa Seca 3* 9 2 2* 1 2 2 0 2 2 2 1 28 

2706 Quixaba 6 2 1 0 2 0 3 2 1 1 0 0 18 

2707 Lagoa cercada 0 3 1 0 3 3 1 1 1 1 1 0 15 

2708 Iraporanga 1 0 2 0 0 0 2 1 0 0 1 0 7 

2709 Riacho do Mel 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 

2710 São José 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

2711 Matinha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

2712 Água Nova 2 2 3* 4 1 2* 2 3 0 1 0 0 20 

2713 Varzea C. Brava 3 0 2 0 1 0 1 1 1 1 0 0 10 

2714 Água de Rega 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 

2715 Santíssimo 5* 0 2 0 0 2 3 0 0 2 1 0 15 

2716 Carrasco II 2 4 2 3 1 1 2 1 3 4 0 0 23 

Notificações/mês 27 27 25 18 17 13 22 20 17 21 7 2 216 

* um indivíduo dentre os capturados estava infectado     

QUADRO 11 – Relação de produtividade anual dos PITs para o ano de 2006. Município de Iraquara - BA   
Fonte: Coordenadoria Regional do PCDCh - 27ª DIRES, março 2008 

 

DEMONSTRATIVO DE POSITIVIDADE DOS PITs – 2007 

PITs Localidade J F M A M J J A S O N D Total 

2701 Iraquara 1 1 0 1 1 1 0 0 1 2 2 0 10 

2702 Boa Vista 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 5 

2703 Mulungú dos Pires 1 1 2 3 3 0 1 1 3 5 1 0 21 

2704 Roçadinho 1 3 0 1 0 1 0 1 2 1 0 0 10 

2705 Lagoa Seca 3 0 0 3 3 2 0 0 1  0 2 0 14 

2706 Quixaba 1 0 0 1 0 1 2 2 2 3 1 0 13 

2707 Lagoa cercada 3 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 7 

2708 Iraporanga 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 6 

2709 Riacho do Mel 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

2710 São José 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 

2711 Matinha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2712 Água Nova 2 1 0 4* 3 0 1 1 2 1 2 0 17 

2713 Varzea C. Brava 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2* 0 0 5 

2714 Água de Rega 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1* 0 0 2 

2715 Santíssimo 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0 6 

2716 Carrasco II 1 0 2* 1 0 0 1 0 0 2 0 0 7 

Notificações/mês 19 6 7 19 10 5 7 7 18 20 9 0 127 

* um indivíduo dentre os capturados estava infectado    

QUADRO 12 – Relação de produtividade anual dos PITs para o ano de 2007.  Município de Iraquara - BA 
Fonte: Coordenadoria Regional do PCDCh - 27ª DIRES, março 2008 

 

No geral, quase a metade dos PITs registra um número de notificações abaixo de 10. 

Os meses em que foram registrados números superiores ou iguais a 10 notificações para 

todo o período de 2004 a 2007 são abril, maio e setembro.  
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6.2.3.5 Avaliação dos PITs estudados 

 
Conforme mencionado nas subseções 1.3.2 e 6.2.3.2, desde 1985 o PCDCh previu 

ações específicas para a vigilância epidemiológica que demanda uma participação efetiva 

dos habitantes locais. Tal envolvimento comunitário depende do reconhecimento dos 

vetores e do conhecimento sobre os procedimentos a serem tomados referentes aos insetos 

vetores. A conscientização sobre a importância da participação de cada um nesse programa 

é fundamental, pois se não for feita a vigilância entomológica das Uds pelos próprios 

habitantes a exposição ao risco aumenta por se tratar de uma área endêmica para a doença 

de Chagas com transmissão vetorial. 

É importante ressaltar que o questionário sobre os PITs aplicado em Santa Rita foi 

realizado em novembro de 2007, um ano após o inquérito entomológico nas Uds para esta 

pesquisa, quando foram esclarecidas várias dúvidas sobre os vetores, a doença de Chagas 

e sobre o trabalho de vigilância entomológica do PIT. Em Olhos d‘água o questionário foi 

aplicado no mesmo momento em que as demais atividades iam sendo desenvolvidas na 

localidade, portanto, não houve interferência em termos de repasse de informações acerca 

do assunto que pudesse influenciar nos resultados. 

 
Observações sobre as questões colocadas 

Analisou-se a participação das pessoas no PCDCh como consequência das atividades 

estabelecidas no programa de vigilância entomológica, que se refere aos PITs. A 

particularidade de algumas perguntas foi constatada em campo e seguem com suas 

respectivas observações:  

- Já viu o barbeiro na localidade onde mora? 

Esta questão foi válida para a localidade de Santa Rita, onde a maior parte dos 

entrevistados conhece o inseto, mas em Olhos d‘água a situação é inversa. 

- Onde viu o barbeiro pela última vez? 

Foram consideradas somente as respostas daqueles que viram o inseto no intra e/ou 

peridomicílio porque foram as mais citadas. A variável ‗roça‘ como local de encontro dos 

barbeiros não foi levada em conta por se tratar de uma espécie que possui morfologia 

semelhante a do barbeiro, mas não se trata de inseto hematófago100.  

- O que você faz (ou faria) quando encontra um barbeiro? 

As variáveis ‗mataria‘ e ‗levaria ao PS‘ foram consideradas para a localidade de Santa Rita. 

O PIT de Olhos d‘água, que foi implementado em uma localidade próxima denominada 

Matinha, foi uma informação nova para todos os moradores. 

                                                 
100

 Alguns moradores trouxeram exemplares de insetos encontrados nas áreas de cultivo e que julgavam ser o 
barbeiro. Na realidade trata-se de insetos fitófagos, ou seja, que se nutrem da seiva de vegetais e, facilmente, 
são confundidos pelos moradores locais.  
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- O que faz para se proteger do barbeiro?  

Pensou-se com esta questão verificar se as orientações repassadas pelos agentes de 

campo do PCDCh estão sendo seguidas, contudo, a grande maioria dos entrevistados 

entende que ‗limpar a casa‘ é suficiente para se proteger dos insetos.  

- Já ouviu falar em PIT? 

Esta questão foi transformada ainda no início da aplicação dos questionários em razão do 

desconhecimento total da sigla, tendo sido substituída pela seguinte pergunta:  

Você sabe o que fazer se encontrar um barbeiro? e/ou quais são os procedimentos que 

devem ser tomados se encontrar um barbeiro?  

- Já colaborou levando barbeiro ao PIT?  

No caso de Santa Rita a maior parte da população sabe que os insetos podem ser deixados 

no PS, mas em Olhos d‘água a maioria dos entrevistados desconhece o local de entrega 

dos insetos e até mesmo os procedimentos. 

- Recebeu o resultado da análise? 

Apesar do programa não prever a informação do resultado caso os insetos não estejam 

infectados, esta questão foi considerada relevante a partir do momento que se torna um 

condicionante que determina a continuidade de participação dos moradores no que se refere 

à entrega dos insetos no PIT. Segundo Venâncio (2004), muitos moradores não entregam 

mais os insetos aos agentes de campo ou no PIT porque não recebem retorno. 

 

Sobre a responsabilidade pelos PITs 

A pergunta sobre a atribuição da responsabilidade pelo PIT permitiu conhecer os 

moradores mais representativos da comunidade, ou seja, aqueles que mais participam de 

maneira voluntária nas questões de interesse comum. Foram identificadas pessoas-chave 

que poderiam assumir a responsabilidade (voluntariamente) de efetuar o registro de 

exemplares de triatomíneos capturados pelos moradores, informar a comunidade sobre a 

doença, os insetos, os cuidados a serem tomados e estimular os demais comunitários a 

participar do programa. As perguntas relacionadas foram: 

- Você pode citar o nome de três pessoas da comunidade que poderiam ficar responsáveis 

pelas ações do PIT? 

Ao indicar um nome o entrevistado está atribuindo um grau de confiança a alguém que 

poderia contribuir para aumentar o nível de participação dos moradores nas ações de 

vigilância entomológica do programa. 

- Sabe como a DCh é transmitida?  

As respostas a esta questão podem ajudar a esclarecer as dúvidas ou desfazer os mitos em 

torno da doença e dos insetos. 
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- Reconhecimento do inseto. 

O reconhecimento dos vetores é fundamental na tarefa de vigilância pelos próprios 

moradores porque são eles que mais circulam no espaço compreendido pela Ud e podem 

organizá-lo de forma a reduzir os ecótopos artificiais dos insetos. Além disso, uma vigilância 

constante em áreas de risco se faz necessária onde não há colonização dos insetos, ou 

seja, quando ocorre a invasão domiciliar por insetos atraídos pela luz em locais próximos 

aos habitas naturais destes. Para isso é preciso conhecer as espécies. 

- Acontece de você pensar na DCh ou no inseto? 

A frequência com que os entrevistados pensam ou não na DCh ou no inseto pode 

demonstrar certo nível de preocupação e atenção às diretrizes do programa, conduzindo as 

atitudes que estes tomam ao encontrar um inseto em sua Ud.  

 

Características dos indivíduos entrevistados (variáveis construídas) 

 

Os resultados apresentados a seguir foram agrupados por temas e se referem às 

variáveis apresentadas na TABELA 40 com o intuito de avaliar o funcionamento do programa 

de vigilância entomológica conduzido pelos PITs. 

a) Preocupação dos entrevistados com relação à DCh e os vetores: 

Esta preocupação foi expressa pela frequência com que os respondentes pensam na 

doença e no vetor, podendo refletir no comportamento dos mesmos com relação aos 

procedimentos adotados ao encontrar algum vetor. Os resultados mostram que existe uma 

maior preocupação com os insetos nas duas comunidades quando somados os percentuais 

daqueles que pensam com frequência ou de vez em quando nos vetores. Ter algum 

membro da família ou conhecer alguém com DCh também pode gerar certa inquietude nos 

habitantes com relação ao risco de infecção. Em Olhos d‘água os entrevistados tem mais 

pessoas da família com DCh, o que pode justificar um nível de preocupação um pouco mais 

elevado com relação aos dois temas nessa comunidade. 

b) Informação sobre os procedimentos com os insetos e agente vetor da DCh: 

Em Santa Rita, cerca de 82%  dos respondentes sabem que a DCh é transmitida pelo 

barbeiro e 85% dos entrevistados sabem que os insetos capturados na Ud devem ser 

levados ao PS ou deixados com os guardas da ‗SUCAM‘. Em Olhos d‘água, cerca de 87% 

dos respondentes não sabem que procedimento tomar com relação ao inseto e 72% dos 

entrevistados disseram que o barbeiro é o agente responsável pela transmissão da doença.   

c) Atitude que tomou ao ver o inseto ou tomaria se o visse na Ud: 

O inseto foi visto por 67,8% dos entrevistados de Santa Rita e 48,5% destes 

declararam tê-lo levado ao PS. Em Olhos d‘água, 24% dos participantes da enquete viram o 

inseto na localidade, porém, 89,6% destes mataram o inseto. Dentre aqueles que nunca 
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viram o inseto onde residem, 46% tem a intenção de entregá-lo ao Posto de Saúde (PS) 

caso o encontrem em Santa Rita. Em Olhos d‘água, 83% dos entrevistados que nunca viram 

os insetos permanecem com a intenção de matá-los.  

d) Comportamento preventivo: 

Quanto ao comportamento preventivo individual dos entrevistados acerca do que 

fazem para se proteger dos insetos, os resultados mostram que em Santa Rita 77,5% fazem 

algo pensando em se proteger dos insetos, enquanto em Olhos d‘água apenas cerca de 

29% disseram tomar alguma atitude nesse sentido. O ato de limpar a casa é a medida 

preventiva mais comum, mencionada por 41% dos entrevistados de Santa Rita e por 16% 

dos respondentes de Olhos d‘água.  

e) Vigilância entomológica: 

O nível de participação dos entrevistados no processo de vigilância entomológica pode 

ser observado por meio do reconhecimento dos insetos pelos moradores locais, que 

mostrou maior percentual em Santa Rita (90%) comparado com o de Olhos d‘água (45%), 

bem como em função dos locais onde são vistos. Em Santa Rita 49% dos entrevistados 

observaram os insetos dentro de casa, enquanto em Olhos d‘água eles são vistos mais na 

mata (26%) e na roça (11%). A atitude dos entrevistados também pode ser considerada 

nesta análise uma vez que a ação de matar é predominante na localidade de Olhos d‘água. 

Como poucos moradores dessa localidade viram o inseto vetor na Ud (9) e a maioria não 

sabe o que fazer, não existe a ação de levar o triatomíneo ao PS. Os respondentes de 

Santa Rita tomam ou se predispõem a tomar a atitude de encaminhamento do vetor ao PS, 

contudo, o número de entrevistados que matam ou matariam os insetos permanece 

importante.   

 

TABELA 40 – Resultados gerais em função do número e percentual de cada variável 
correspondente aos níveis de preocupação e informação dos entrevistados, à atitude e 
comportamento com relação aos insetos vetores e à participação no processo de vigilância 
entomológica, Santa Rita e Olhos d‘água, Iraquara-BA, 2007 

RESULTADOS GERAIS 

Preocupação Santa Rita % Olhos d'água % 

Pensa na DCh     

Com frequência  37 14 51 25 

De vez em quando 130 50 95 47 

Nunca 96 36 54 27 

Tem parente com DCh? 52 20 75 37 

Conhece alguém com DCh 64 24 20 10 

Pensa no inseto     

Com frequência  47 18 52 26 

De vez em quando 144 55 101 50 

Nunca 72 27 48 24 

        ................. 
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  CONT. TABELA 40 

Informação  Santa Rita % Olhos d’água % 

Sabe o que fazer com o inseto?     

Sim 223 85 26 13 

Não 40 15 175 87 

Não sabe  0 0 0 0 

Sabe como é transmitida a DCh?     

Pelo barbeiro 216 82 141 72 

Atitude  Santa Rita % Olhos d’água % 

Atitude de quem viu inseto
(a)

     

Matou 76 44 43 90 

Levou ao PS 84 48 2 4 

Entregou a alguém 22 13 0 0 

O que faria se visse o inseto
(b)

?      

Mataria 26 31 127 83 

Levaria ao PS 39 46 6 4 

Entregaria a alguém 16 19 7 5 

Comportamento preventivo Santa Rita % Olhos d’água % 

O que faz para se proteger do barbeiro?     

Limpa a casa 108 41 32 16 

Olha a cama/colchão 64 24 7 4 

Usa inseticida 26 10 3 2 

Reboca a casa 18 7 11 6 

Vigilância entomológica Santa Rita % Olhos d’água % 

Conhece o inseto?     

Sim 248 90 91 45 

Não 15 6 110 55 

Não sabe 11 4 0 0 

Viu o inseto na localidade onde mora?     

Sim 178 68 48 24 

Não 80 30 153 76 

Não sabe 5 2 0 0 

Onde viu o inseto?     

Dentro de casa 130 49 9 5 

Quintal 39 15 5 3 

Roça 2 1 23 11 

Mata 1 1 52 26 

Já levou ao PS 116 44 0 0 

Recebeu resultado 27 10 0 0 

Divulga o procedimento 27 10 0 0 
(a)

 Percentual calculado sobre os entrevistados que viram os insetos em Santa Rita (173) e Olhos d‘água (48) 
(b)

 Percentual calculado sobre os entrevistados que não viram os insetos em Santa Rita (85) e Olhos d‘água 

(153).  
Fonte: Autoria própria 

 

Características gerais das populações alvo 
 

O inquérito realizado em Santa Rita contou com a participação de 263 moradores, ou 

seja, 79,45% sobre a totalidade da população visada para este estudo (331 habitantes), ou 

seja, todos os moradores com idade superior ou igual a 15 anos. Em Olhos d‘água foram 

201 entrevistados, representando 86,26% da população visada (233 habitantes), envolvendo 

pelo menos um membro de cada unidade familiar da comunidade (88).  
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As mulheres representam a maioria dos entrevistados na localidade de Santa Rita 

(56,3%) e em Olhos d‘água houve maior participação dos homens (54%). A faixa etária de 

grande parte dos respondentes foi entre 15 e 35 anos e a atividade de lavrador é 

predominante nas duas localidades. As atividades do lar, os profissionais da área da saúde 

e de ensino representam as demais atividades ocupacionais dos participantes, dentre 

outras. Quanto ao nível de escolaridade, os respondentes que não completaram o primeiro 

ciclo do ensino fundamental somam 45,7% em Santa Rita e 65,4% em Olhos d‘água 

(TABELA 41). Estes percentuais são bem superiores a média nacional de 23,2% em 2005, 

também realizada na população com 15 ou mais anos de idade, incluindo aqueles em 

condição de analfabetismo absoluto. Tais resultados corroboram com os dados obtidos pelo 

Censo Demográfico e pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE 1992 

a 2003), bem como a taxa de analfabetismo ser consideravelmente mais alta no Nordeste, 

na área rural, entre pessoas mais velhas, dentre outras (Brasil, 2006, p. 29 e 227). 

 

TABELA 41 – Características gerais da população entrevistada. Número total e percentual de 
entrevistados por sexo, faixa etária, atividade ocupacional e escolaridade. Olhos d‘Água e 
Santa Rita, Município de Iraquara-BA, 2007  

CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS ENTREVISTADOS 

 Santa Rita % Olhos d'água % 

População total e entrevistada 

População total 498 100 347 100 

Entrevistados 263 53 201 58 

Sexo dos entrevistados 

Sexo feminino 148 56 92 46 

Sexo masculino 115 44 109 54 

Faixa etária 

15 - 35 125 48 109 54 

36 - 60 100 38 66 33 

> 61 38 14 26 13 

Atividade ocupacional 

Aposentado 37 14 23 11 

Saúde* 3 1 1 1 

Do lar 28 11 5 3 

Estudante 18 7 4 2 

Lavrador 141 54 166 83 

Professor 10 4 0 0 

Outras 26 10 3 2 

Escolaridade  

Analfabeto 38 15 39 19 

1ª – 4ª 82 31 92 46 

5ª – 8ª 40 15 29 14 

Ensino fundamental 22 8 17 8 

Ensino médio 49 19 15 7 

Médio incompleto 23 9 9 4 

Superior incompleto 9 3 0 0 

Total 263 100 201 100 

        * Agente de saúde ou enfermeira              Fonte: Autoria própria 
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Dos 263 entrevistados em Santa Rita, 103 indivíduos (39%) conversam sobre a DCh 

com pelo menos uma pessoa e 87 indivíduos (33%) conversam sobre os insetos vetores. Os 

dois atores mais citados são auxiliares de enfermagem no Posto de Saúde (PS) onde 

funciona o PIT de Santa Rita e um deles recebe os insetos capturados pelos moradores. A 

questão sobre a atribuição da responsabilidade pelo PIT na comunidade de Santa Rita 

mostra uma tendência para que o mesmo permaneça no PS, pois os atores mais citados 

exercem a função de auxiliar de enfermagem no PS de Santa Rita e o terceiro ator é 

professor. Este três atores são do sexo feminino e, em geral, os indivíduos mais citados 

conhecem os procedimentos a serem tomados com os insetos vetores e quando os 

encontram levam ao PS. 

Em Olhos d‘água cerca de 41% dos entrevistados conversam sobre a DCh e/ou os 

vetores com alguém do povoado divididos igualmente entre homens e mulheres. A equidade 

também se mostra com relação aos atores que receberam maior número de citações. O 

primeiro deles é portador da DCh e o segundo possui um membro da família que faleceu de 

DCh há pouco mais de um ano. A agente de saúde da localidade foi a mais citada pelos 

entrevistados para assumir a responsabilidade pelo PIT na comunidade, lembrando que este 

funciona na localidade da Matinha. Os outros dois atores pertencem à mesma família e um 

deles foi Presidente da associação de moradores, além de ser um membro bastante ativo na 

comunidade. O assistente de campo das atividades desenvolvidas nas Uds para esta 

pesquisa recebeu o maior número de citações, provavelmente, pelo conhecimento que 

adquiriu ao longo do trabalho.  

 

 

6.3 O IMPACTO SOCIOAMBIENTAL DOS PROGRAMAS E ATIVIDADES HUMANAS 

 

6.3.1 As atividades atuais, os programas e projetos locais 

 

Na área agrícola e de criação de animais o governo do estado implementa os 

programas estaduais e federais por meio da Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola 

(EBDA)101. Esta mantém convênio de cooperação técnica com as prefeituras e 

responsabiliza-se pela elaboração de projetos voltados para o desenvolvimento 

agropecuário, com recursos oriundos de agentes financiadores como o Banco do Nordeste 

(BNB) e Banco do Brasil (BB). 
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 Empresa pública sob a forma de sociedade anônima, vinculada à Secretaria de Agricultura, Irrigação e 

Reforma Agrária do Estado da Bahia. Atua nas seguintes áreas: pesquisa agropecuária, assistência técnica e 
extensão rural, classificação de produtos de origem vegetal, fomento em agropecuária, agroindustrialização com 
sustentabilidade para o Estado da Bahia. 
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O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) está 

vinculado à Secretaria da Agricultura Familiar102 (SAF) do Ministério de Desenvolvimento 

Agrário (MDA), configura-se como o principal programa da região. Criado pelo Decreto nº 

1.946, de 28 de junho de 1996, o PRONAF, que está ligado ao Programa de Geração de 

Emprego e Renda103 (PROGER) tem ―a finalidade de promover o desenvolvimento 

sustentável do segmento rural constituído pelos agricultores familiares, de modo a propiciar-

lhes o aumento da capacidade produtiva, a geração de empregos e a melhoria de renda‖.  

O PRONAF beneficiou, principalmente, as famílias de baixa renda por meio dos 

projetos de cultivo de tomate e pimentão irrigados104 na localidade de Santa Rita. Ressalta-

se que um dos pré-requisitos do Programa determina que toda ou a maior parte da renda da 

família seja proveniente da atividade rural.  

Os projetos PRONAF voltados para a agricultura dependem do zoneamento agrícola 

de risco climático, criado em 1996 pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA). Trata-se de um instrumento de política agrícola para a gestão de riscos na 

agricultura105. Este zoneamento oferece uma maior garantia aos agentes financiadores e 

produtores rurais, pois somente as culturas inseridas nesse zoneamento são passíveis de 

financiamentos. 

Dentre os projetos que vêm sendo implantados para impulsionar o desenvolvimento da 

região se destacam a avicultura e suinocultura. 

A criação de aves (galinhas), além de ser uma atividade tradicional, tem importância 

relevante na região. Segundo o Diretor de Agricultura do município, foi realizada uma 

pesquisa em 2004 em parceria com os agentes de saúde. O resultado surpreendeu a 

Prefeitura: havia 82 mil aves distribuídas em 98% das casas situadas na zona rural. A 

pesquisa também revelou que as famílias se alimentavam da carne de aves ou ovos duas 

vezes por semana. Esses resultados levaram o município a considerar a avicultura como 

uma importante atividade, passando a apoiar os criadores introduzindo novas raças e 

fazendo controle sanitário. Durante 2 anos a Prefeitura investiu em 100 mil doses de vacinas 

contra as doenças de newcastle e de buba, as que mais atingem as aves da região.  
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 Esta Secretaria ―tem por missão consolidar o conjunto da agricultura familiar de modo a promover o 
desenvolvimento local sustentável por meio da valorização humana e da negociação política com representantes 
da sociedade, respeitando os desejos e anseios das organizações sociais e praticando os princípios da 
descentralização, da democracia, da transparência e da parceria, com responsabilidade‖. 

Informação obtida no site <http://www.mda.gov.br/saf/index.php?sccid=742> Acesso em 17 out. 2008 
103

 Informação obtida no site <http://www.mte.gov.br/fat/historico.asp> Acesso em 17 out. 2008 
104

 Os juros variam de 1 a 3% ao ano, sem correção monetária.  
105

 Esta ferramenta foi elaborada com base em variáveis como solo, clima e planta, que são submetidas a 
análises matemáticas e estatísticas para fins de quantificação do risco de perda das lavouras, como 
conseqüência de eventos climáticos adversos, sobretudo a seca. Esse zoneamento identifica os municípios 
aptos para cada tipo de cultura, bem como a melhor época de plantio nos diferentes tipos de solo e ciclos dos 
cultivares. 
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Também foram ministrados cursos sobre avicultura nas comunidades visando o 

aumento da produtividade e incentivando os habitantes a apresentarem um projeto junto a 

EBDA para obtenção de recursos do PRONAF B direcionado à avicultura. Os interessados 

foram orientados a utilizar parte do recurso com materiais mais adequados para as 

instalações dos galinheiros (uso de telas e áreas cobertas), bem como investir em uma 

ração melhorada. Para a Prefeitura os resultados foram excelentes, pois os criadores 

passaram a vender aves para a população das cidades vizinhas. As famílias que investiram 

nessa atividade tiveram acompanhamento por técnicos da EBDA e da Prefeitura (Diretoria 

de Agricultura em parceria com a Secretaria de Saúde), sobretudo em questões referentes 

ao aspecto sanitário. Algumas famílias permaneceram com pequenas criações para 

consumo próprio e outras que já possuíam uma pequena criação de galinhas, utilizaram o 

recurso para aquisição de bovinos a fim de evitar a burocracia exigida para essa atividade.  

O PRONAF B isenta os produtores da apresentação de projeto técnico para obtenção 

de financiamento porque se trata de investimento de baixo custo para atividades bem 

conhecidas na região. As Diretorias de Meio Ambiente e de Agricultura, juntamente com o 

Departamento de Vigilância Sanitária costumam realizar trabalhos em parceria orientando e 

fiscalizando as criações de animais (aves e suínos), além das casas de farinha e 

alambiques artesanais em termos sanitários e de poluição do solo.  

A EBDA não dispõe de dados sobre o número de famílias que apresentaram projetos 

para a avicultura ou suinocultura, mas a média era de 250 a 300 projetos por mês até o BNB 

suspender o recebimento de micropropostas de crédito para galinhas caipiras, em julho de 

2008. Somente aqueles que quitaram o débito com os bancos podem renovar suas 

propostas de crédito para o PRONAF. O Banco também solicitou aos produtores maior 

diversificação nas propostas a exemplo de suinocultura, caprinovinocultura, artesanato rural, 

entre outras. Essa medida foi tomada em razão das elevadas taxas de inadimplência dessa 

atividade.   

 

6.3.2 As relações entre a sociedade civil e as políticas públicas 

 

Segundo os moradores entrevistados, os projetos implantados pelos órgãos públicos 

na região seguem critérios socioeconômicos e buscam a participação dos interessados, ou 

seja, dos habitantes e representantes comunitários nos processos de tomada de decisões. 

As prioridades são determinadas pelos seguintes critérios: carência, importância econômica 

e social, existência de uma organização comunitária formal e frequência de participação no 

conselho municipal do Fundo Municipal de Apoio Comunitário (FUMAC). Observa-se que, 

em geral, os critérios ambientais como a capacidade de suporte dos recursos disponíveis e 

a fragilidade de alguns ecossistemas, ou os critérios relacionados à saúde não são 
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colocados de forma explícita, o que leva ao entendimento de que estas questões são 

secundárias ou são tratadas separadamente dentro de seus respectivos setores.  

Um fato relevante observado se refere à ausência de política ambiental nas prefeituras 

dos municípios pesquisados, bem como o fato das diretrizes de proteção dos recursos 

naturais e de uso e ocupação do solo, estabelecidas no Plano de Manejo da APA, não 

serem consideradas a contento. Isto contribui para uma inadequada gestão do território, 

aumentando a pressão sobre os ecossistemas e criando conflitos com as populações locais 

quando ocorrem intervenções periódicas por parte dos Governos Federal (IBAMA/CECAV) e 

Estadual (IMA106 e SFC, órgão gestor da APA). 

As verbas destinadas aos projetos são liberadas pelo governo estadual e federal aos 

órgãos e/ou entidades responsáveis pela implantação dos projetos e gestão do recurso. 

Segundo um dos entrevistados, do poder público local, o curto prazo determinado pelos 

agentes financiadores para comprovação dos gastos efetuados prejudica o desenvolvimento 

das ações previstas nos projetos pelas seguintes razões: nem sempre os projetos 

encontram-se prontos, não há uma equipe suficiente e/ou treinada para trabalhar na 

implantação dos mesmos e, muitas vezes, os projetos não constam no planejamento anual 

dos órgãos. A problemática torna-se mais complexa quando as ações a serem 

desenvolvidas dependem de um grupo numeroso de atores, sejam estes representantes da 

sociedade civil ou dos órgãos e entidades envolvidas. A aplicação de tais projetos visa, 

sobretudo, resolver ou minimizar os problemas socioeconômicos locais, os quais foram 

indicados pelos representantes locais (presidentes de associação de moradores) e pelas 

famílias entrevistadas.  

Quando questionados sobre os problemas de suas comunidades, os presidentes das 

associações relataram questões e necessidades ligadas à infraestrutura básica 

(atendimento médico, posto de saúde, telefone, construção de sanitários, transporte, vias de 

acesso e pavimentação das ruas), aos programas de incentivos agrícolas e à falta de 

emprego. A questão ambiental foi comentada somente pelo entrevistado 7:  

Pra você ver esse negócio de meio ambiente o pessoal nem respeita, 
porque nem é preciso eu chegar pra você e falar na questão do lixo, 
desmatamento, o pessoal não respeita. O negócio de matar os pássaros, 
também é a mesma coisa; aqui, sobre meio ambiente o pessoal... eu 
falando e não falando, pra eles vai ser a mesma coisa. Porque eu e a 
agente de saúde, a gente já fez mutirão, essas coisas da dengue. Falou 
com a Associação pra colaborar, mas se não fossem os meninos da escola, 
não tinha feito. (Entrevistado 7) 

O desemprego e o custo de vida foram os problemas mais citados pelos entrevistados 

em geral, mas em Olhos d‘água quase 100% das famílias colocou a falta de Posto de Saúde 

como o principal problema da comunidade, sobretudo em função da distância para a sede 
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do município (36 Km de estradas não pavimentadas) e do isolamento da comunidade 

(TABELA 42). Houve um progresso evidente em termos de atendimento e promoção da 

saúde com a implantação dos Programas de Saúde da Família107 (PSFs) para as 

populações locais, embora ainda não seja o ideal esperado para os serviços de saúde. 

Segundo os moradores entrevistados é frequente a falta e rotação de médicos e dentistas, 

além de faltar remédios. Foram implantados dois programas na sede, um na vila de 

Iraporanga, um em Santa Rita, um em Água de Rega e outro no povoado Zabelê, todos com 

uma equipe treinada, composta por agente de saúde, auxiliar de enfermagem e por um 

médico. Alguns também oferecem serviço odontológico. 

 

TABELA 42 – Número e percentual de entrevistados em função dos principais problemas 
locais e atribuição da responsabilidade pela solução dos mesmos. Olhos d‘água e Santa 
Rita, Iraquara-BA 2006/2007 

Problemas locais Olhos d’água % Santa Rita % 

Desemprego 82 94 118 90 

Custo de vida 63 72 76 58 

Esgotamento sanitário 28 32 40 30 

Meio ambiente 37 43 40 30 

Posto de saúde 85 98 32 24 

Moradia 5 6 27 20 

Hospital 48 55 26 20 

Transporte 15 17 20 15 

Água 6 7 19 14 

Violência 2 2 15 11 

Educação 24 28 11 8 

Resolução dos problemas Olhos d’água % Santa Rita % 

Prefeitura 72 83 99 75 

Governo estadual 32 37 59 45 

Governo federal 31 36 43 33 

Vereador 9 10 33 25 

Cada um 9 10 28 21 

Associação 14 16 21 16 

Outros 4 5 9 7 

                    Fonte: Autoria própria 

 

Os demais problemas identificados pela população estão relacionados à infraestrutura 

(transporte e saneamento básico), educação e meio ambiente. As condições de moradia 

não são boas nem adequadas e parece não representar um problema para a maior parte 

das famílias. Muitos podem ter como ideal uma moradia que representa, na realidade, um 
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 O PSF foi criado em 1994 pelo Ministério da Saúde com o objetivo de reorganizar a prática da atenção à 
saúde priorizando as ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde das pessoas, de forma integral e 
contínua. O atendimento é prestado no posto de saúde ou no domicílio por médicos, enfermeiros, auxiliares de 
enfermagem e agentes comunitários de saúde, que compõem as equipes de Saúde da Família. Estas atuam 
com ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes, 
e na manutenção da saúde desta comunidade. Informação obtida em 14 mai. 2008 no site < 
http://dtr2004.saude.gov.br/dab/atencaobasica.php>  
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abrigo que lhes pertence e uma preocupação a menos dentro do contexto de vida que 

levam, o qual inclui grande parte desta parcela da população (TABELA 42).  

Os problemas com educação mencionados pelos entrevistados se referem à distância 

da casa para a escola108, à necessidade de melhorar a infraestrutura dos prédios e de 

implantar o ensino médio nas escolas das localidades maiores a fim de evitar o 

deslocamento dos alunos à sede dos municípios. O ensino fundamental completo também é 

o desejo de muitos entrevistados.  

A questão da qualidade de ensino foi pouco mencionada e alguns dos jovens, que 

concluíram o ensino médio e participaram das entrevistas, expressaram sua decepção 

quanto à falta de opções de trabalho na região. Alguns respondentes, jovens e adultos, 

questionaram: por que eu vou estudar pra continuar na roça? A inexistência de atividades e 

áreas de lazer na região afeta principalmente a população jovem. Os campos de futebol e 

bares espalhados por todas as localidades satisfazem os rapazes, mas não há opção para 

as jovens mulheres. De acordo com o último censo do IBGE, realizado em 2000, os jovens 

representam 48,58% da população total do município de Iraquara (TABELA 43). 

 
TABELA 43 - População jovem do município de 
Iraquara-BA, segundo censo do IBGE, 2000 

Idade População 

0 a 4 anos  2.249 

5 a 9 anos  2.198 

10 a 19 anos  4.509 

20 a 29 anos  2.639 

Total 11.595 
                                Fonte: IBGE, 2008 

 
Algumas ações pontuais foram efetuadas pelos órgãos públicos locais no município de 

Iraquara, no que se refere à capacitação de profissionais, a exemplo dos treinamentos 

específicos realizados para os guias das cavernas locais, incluindo os temas preservação e 

conservação dos recursos naturais. 

Para a solução dos problemas mencionados, a responsabilidade no que se refere à 

busca de soluções e de melhorias para as comunidades foi atribuída às prefeituras por 

82,7% dos entrevistados de Olhos d‘água e 75% dos respondentes de Santa Rita. Em 

seguida, ao governo estadual, depois federal, embora muitos não saibam distinguir a 

diferença entre as esferas de governo. Os vereadores parecem não ter participação 

relevante na comunidade de Olhos d‘água, onde foram pouco citados. A alternativa ‗cada 

um de nós‘ também não foi representativa, pois somente 10% dos entrevistados desta 

mesma comunidade julgam ser, em parte, responsáveis pela solução dos problemas 
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 Em algumas localidades da região não há transportes para os alunos. 
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mencionados, enquanto 21% dos respondentes de Santa Rita trazem tal responsabilidade 

para si (TABELA 42).   

Um fato a se considerar é a proximidade das prefeituras com a população, 

determinando uma grande demanda de ações em todas as áreas. Por isso, estas deveriam 

estar aptas para intervir de forma estratégica, eficiente e ágil a fim de dinamizar as 

atividades econômicas de forma sustentável e promover melhorias efetivas na qualidade de 

vida de seus habitantes. Esta situação e o que as impede de proceder desta forma foi 

colocada por Ferreira (1998, p. 54). 

Os municípios situam-se na linha de frente dos problemas, mas estão no 
último escalão da administração pública. Há um deslocamento generalizado 
dos problemas para a esfera local, enquanto as estruturas político-
administrativas continuam centralizadas. Em conseqüência, criou-se um tipo 
de impotência institucional que dificulta dramaticamente qualquer 
modernização da gestão local, enquanto favorece o tradicional caciquismo 
articulado com relações fisiológicas nos escalões superiores. 

Como a agricultura de subsistência é a atividade principal na região e não vem 

gerando fonte de renda para as famílias, a população delega ao poder público a falta de 

opções de trabalho, pois não são viabilizados projetos que gerem emprego.  

De acordo com um dos entrevistados da prefeitura de Iraquara, esta ―tem 

empreendido esforços na geração de emprego para a população rural visando mantê-la em 

suas localidades e, consequentemente, impedir o êxodo rural‖. A prefeitura, além de apoiar 

os projetos rurais de financiamento executados pela EBDA, vem investindo conjuntamente 

com o governo do estado em projetos direcionados ao turismo espeleológico, cultural e de 

natureza. Isto pode trazer um incremento no setor de bens e serviços, aumentando a oferta 

e alternativas de trabalho.  

Dentre as melhorias almejadas pela população, destaca-se a implantação de um 

Posto de Saúde em Olhos d‘água (84%). A ampliação da escola para implantação do ensino 

fundamental completo foi a segunda melhoria mais indicada pelos entrevistados. A 

população também anseia por ofertas de emprego, principalmente em Santa Rita (47,6%) 

onde a atividade agrícola parece não interessar a população mais jovem, dentre outras 

melhorias (TABELA 44). 

A questão da participação comunitária em reuniões promovidas por associações ou 

órgãos públicos para análise e tomadas de decisão dos projetos a serem implantados foi 

considerada neste trabalho. Em geral, os homens frequentam mais as reuniões do que as 

mulheres e os jovens têm pouquíssima participação. O índice geral de participação em 

reuniões comunitárias, nas duas localidades, apresentou-se inferior ao índice em que se 

predispõem a participar de outras reuniões eventuais que tratem de assuntos de interesse 

comum. Isto demonstra uma grande expectativa dos respondentes de encontrarem, enfim, a 
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oportunidade certa para resolver seus problemas. Mostra, também, o anseio da população 

por receber mais atenção dos governantes (TABELA 44). 

 
TABELA 44 – Número e percentual de entrevistados em função das melhorias desejadas para 
localidade, do nível de participação comunitária e disposição para mudança de hábitos. 
Olhos d‘água e Santa Rita, Iraquara-BA 2006/2007 

Melhorias para a localidade Olhos d’água % Santa Rita % 

Ter Posto de Saúde 73 84 0 0 

Emprego 21 24 63 48 

Calçamento 4 5 27 20 

Ter creche 1 1 15 11 

Ter ensino fundamental e médio 5 6 15 11 

Ter farmácia 1 1 9 7 

Reforma das casas 0 0 8 6 

Ter um representante 0 0 7 5 

Ter mais união 0 0 6 5 

Criar atividades de lazer 0 0 5 4 

Mais segurança 0 0 5 4 

Trabalho social 0 0 5 4 

Atendimento à saúde 0 0 13 10 

Hospital 9 10 0 0 

Dentista 7 8 0 0 

Estradas 11 13 0 0 

Escola 10 12 0 0 

Casa de farinha 4 5 0 0 

Carro para transportar doentes 8 9 0 0 

Transporte escolar 4 5 0 0 

Outras  22 25 27 20 

Disposição pessoal     

Participa de reuniões 47 54 53 40 

Participaria de reuniões 71 82 117 89 

Participaria de mutirões 65 75 90 68 

             Fonte: Autoria própria 

 

A questão sobre qualidade de vida foi colocada de diferentes formas para melhor 

compreensão do termo. Em ordem de importância para os entrevistados, a saúde vem em 

primeiro lugar e, em seguida, o emprego é outro fator que condiciona o bem estar das 

populações locais, sobretudo na comunidade de Santa Rita (41,6%) onde grande parte dos 

produtos cultivados não gera renda para os produtores (TABELA 45).  

Os demais itens mencionados estão relacionados às necessidades básicas e/ou 

coisas simples da vida, como: ter boa sorte, dormir, passear, plantar café e farinha, 

comunidade unida, melhores recursos, ser mais nova p/ aproveitar a vida, ter um salário 

bom, produtos da roça com mais valor, poder dar o que os filhos precisam, ter remédio, 

chover mais, bom atendimento no hospital, água boa, preservar o meio ambiente, ter Posto 

de Saúde, dentista para o povo, ambulância, sorte e felicidade, Deus, meio ambiente, 

aposentadoria, situação financeira boa, escola mais perto, estradas melhores, árvores na 

rua, cada um cuidar bem de si mesmo, não usar drogas e álcool (―que são características do 
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lugar porque em lugar isolado não se vive bem‖), amizade com todos, limpeza, natureza, 

ambiente saudável, rua limpa sem sacolinha, lazer e clima melhor.   

 
TABELA 45 – Número e percentual de entrevistados em função dos aspectos que 
representam ‗qualidade de vida‘ e da percepção sobre as doenças causadas por mudanças 
ambientais.  Olhos d‘água e Santa Rita, Iraquara-BA, 2006/2007 

Qualidade de vida Olhos d’água % Santa Rita % 

Saúde 64 74 95 72 

Emprego 29 33 55 42 

Paz 15 17 33 25 

Alimento 19 22 25 19 

Casa 8 9 23 17 

Dinheiro 8 9 23 17 

Estudo 5 6 19 14 

Família unida 7 8 14 11 

                             Fonte: Autoria própria 

 

6.3.3 A percepção dos atores sobre desenvolvimento sustentável 

 
O termo ‗desenvolvimento‘ é central nesta discussão e, inicialmente, faz-se necessário 

conceituá-lo sem a pretensão de aprofundamento que este tema pode levar. Busca-se, 

apenas, uma definição que melhor atenda os propósitos deste trabalho, dentro do contexto 

de ‗desenvolvimento includente, sustentável, sustentado‘, preconizado por Sachs (2004). 

Para o autor este modelo de desenvolvimento é capaz de ―quebrar o ciclo vicioso de 

subdesenvolvimento e pobreza, dentro de um esquema de economias mistas, devidamente 

regulamentadas por estados desenvolvimentistas enxutos, limpos e democráticos‖ (Sachs, 

2004, p. 70). Já os termos sustentável e sustentado se referem à condicionalidade 

ambiental e à permanência do processo de desenvolvimento econômico, respectivamente.  

Tanto os termos ‗desenvolvimento‘ quanto ‗sustentado‘ não correspondem ao 

crescimento material (Sachs, 2004; Sen, 2001). 

O desenvolvimento pode ser redefinido em termos da universalização e do 
exercício efetivo de todos os direitos humanos: políticos, civis e cívicos; 
econômicos, sociais e culturais; bem como direitos coletivos ao 
desenvolvimento, ao ambiente etc. Embora os direitos sejam invisíveis, 
deve ser dado um status especial ao direito do trabalho, visto o seu duplo 
valor, intrínseco, mas também instrumental, já que o trabalho decente abre 
o caminho para o exercício de vários outros direitos. (Sachs, 2004, p. 37). 

Segundo um dos entrevistados do poder público local, o aspecto educacional e cultural 

são os fatores que mais dificultam a implementação de programas sustentáveis no 

município. Para ele:  

Não adianta desenvolver nenhum projeto sem antes conscientizar; sem 
antes a população estar ciente do que é; dos benefícios, verem que eles 
são os maiores prejudicados se está degradando; se está poluindo. Enfim, 
tudo passa por eles. A população, em relação à agressão ao meio 
ambiente, tem que estar também em parceria. Não adianta a gente construir 
se a população não quiser. (Entrevistado 2) 



 

206 

 

A definição de ‗desenvolvimento sustentável‘ para os representantes locais do estado 

e do município está, por um lado, ligada à conservação dos recursos naturais e ao bem 

estar da sociedade e, por outro, à auto-sustentabilidade econômica das atividades 

financiadas. Representantes da sociedade civil organizada também participaram da 

entrevista, como segue ipsis verbis: 

Desenvolvimento sustentável é uma forma de sobrevivência do ser humano 
respeitando todas as outras espécies e prevendo o futuro, para que o 
ambiente seja agradável para as futuras gerações. Na maioria das vezes a 
política de qualquer instituição, a não ser uma instituição voltada pra essa 
área, não respeita bem a questão do desenvolvimento sustentável. As 
instituições são preparadas para fazer o imediato, na maioria das vezes. ... 
Quase todos os processos tecnológicos trazem surpresas drásticas contra a 
natureza. (Entrevistado 1) 
 
Essa questão de auto-sustentar está ligada à economia, ao social e ao meio 
ambiente. Por exemplo: tem que ser bom pro meio ambiente; tem que ser 
bom pra comunidade; tem que ser bom economicamente falando. Quando a 
gente une os três e está sendo bom para os três, está sendo uma coisa 
sustentável. Mas se a questão da economia atrapalhar na questão do meio 
ambiente, já não é; se interferir também na sociedade, também não é bom. 
Entendo que é mais ou menos ligado a isso; é uma coisa em conjunto, onde 
todos sejam beneficiados e eles possam seguir por si só. (Entrevistado 2) 
 
Desenvolvimento sustentável é algo que vai trazer benefícios a todos e esse 
benefício vai se manter por tempo indeterminado. Quando você desenvolve 
uma atividade por alguns anos e a partir de determinado ano aquele 
investimento já não pode se manter, porque vai gerar prejuízo, ele se torna 
insustentável. (Entrevistado 3) 
 
Dar sustentabilidade à comunidade para sua própria sobrevivência e fixação 
no seu meio. (Entrevistado 4) 

 
Na percepção de alguns representantes das associações de moradores, o 

desenvolvimento sustentável: 

É algo que vem beneficiar as pessoas; que tem a necessidade de 
desenvolver alguma coisa com esses projetos. (Entrevistado 5) 
 
O pessoal fala muito, mas é uma coisa muito difícil. Quem fez o curso sobre 
café, fala muito sobre isso, desenvolvimento sustentável. (Entrevistado 6) 
 
Já ouvi, mas lembrança mesmo... Não tenho, não. (Entrevistado 7) 
 
Como assim? Nunca ouvi. (Entrevistado 8) 

 
Na localidade de Santa Rita, 75% sobre um total de 132 entrevistados nunca ouviu 

falar em desenvolvimento sustentável e 12% ouviram falar, mas não souberam dizer o que 

significa. Em Olhos d‘água o percentual dos que nunca ouviram falar nesse termo aumenta 

para 90% sobre um total de 87 entrevistados. Dentre aqueles que definiram o que é 

desenvolvimento sustentável observa-se que, em geral, o termo está relacionado para cada 

um dos respondentes a um ou dois dos aspectos mencionados a seguir: programas 

assistencialistas, alimentação, saúde, geração de emprego, preservação da natureza, 
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desenvolvimento socioeconômico dos pequenos agricultores, sobrevivência e auto-

sustentação (QUADRO 13). 

 

Idade Escolaridade Definição de DS 

Olhos d’água 

31 Ensino fundamental 
incompleto 

Quando uma pessoa não está desenvolvendo direito 
(relacionou à saúde) 

39 Ens. médio completo Proteger o meio ambiente, tudo o que nos cerca. Não 
desmatar e jogar lixo. 

Santa Rita 

46 Ensino fundamental 
incompleto 

A pessoa não se alimentar bem e não poder se 
desenvolver bem, ficando desnutrida. 

46 Ensino fundamental 
incompleto 

Atividade que a pessoa desenvolve para se manter. 
 

29 Ensino fundamental 
incompleto 

É a qualidade de vida, a segurança. 
 

27 Ensino fundamental 
incompleto 

Preservar a natureza como base principal e ter uma 
estrutura para uma sobrevivência melhor (energia, PS, 
escola, ...) 

41 Ensino fundamental 
completo 

Está relacionado com agricultura. 
 

22 Ensino fundamental 
incompleto 

Só sei que é um projeto do governo. 

32 Ensino fundamental 
incompleto 

Ter um bom alimento, nutritivo, com fibras. 

31 Superior incompleto É quando a comunidade se auto-sustenta com projeto 
de nível familiar ou comunitário. 

50 Superior incompleto Uma forma de gerar emprego para desenvolver a vida 
do povo. 

22 Analfabeto Um lugar desenvolvido que cuida mais dos pobres. 
Precisa do governo. 

41 Ens. médio completo Tem a ver com saúde, alimentos e trabalho. 

38 Ens. médio completo Aumento de trabalho para ter uma vida melhor. 

32 Superior incompleto Uma forma de desenvolver a agricultura de subsistência 
para a comunidade em geral. 

46 Ensino fundamental 
incompleto 

É bom. É ajudar as pessoas que precisam. 

41 Analfabeto Acho que é quando alguém adoece. 

47 Ens. médio completo Faz parte da criação de pequenos empreendimentos 
como apicultura, criação de animais, casa de farinha. 

23 Superior incompleto Uma maneira das pessoas viverem mais independentes 
dos órgãos públicos. Tem a ver com a produção. 
agrícola. 

48 Analfabeto Algo que desenvolve bem, que dá mais trabalho, 
emprego. 

20 Ens. médio completo Poder se auto-sustentar. 

23 Ens. médio completo Quando pode tirar o sustento de vida local, da natureza, 
de forma responsável. 

54 Ens. médio completo Tirar o sustento da natureza pra poder sobreviver. 

42 Ensino fundamental 
incompleto 

É o governo ajudar a gente, mas eu não recebo nada. 
Não tenho bolsa-família. 

36 Ens. médio completo Produzir horta no próprio quintal. 

QUADRO 13 - Definição de ‗Desenvolvimento sustentável‘ (DS) para os entrevistados de Olhos d‘água e Santa 
Rita, Iraquara-BA, 2006.  Fonte: Autoria própria 
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O desenvolvimento sustentável envolve todos esses aspectos porque trata da 

melhoria de qualidade de vida que as populações rurais tanto anseiam. Esse aspecto foi 

salientado por Sachs (2004, p. 139): ―Pelo fato de contribuir diretamente ao bem-estar da 

população, a universalização do acesso aos serviços sociais afigura-se como um 

componente essencial do tripé de desenvolvimento includente, sustentável e sustentado‖. 

A contribuição das políticas públicas é significativa no sentido de estabelecer uma 

sociedade com maior equidade para as comunidades locais, por meio de programas e 

ações de desenvolvimento dentro dos moldes e preceitos da sustentabilidade. A própria 

Política de Meio Ambiente e de Proteção à Biodiversidade do Estado da Bahia109, foi 

instituída com vistas « a assegurar o desenvolvimento sustentável e a manutenção do 

ambiente propício à vida, em todas as suas formas,... ». Esta política estabelece o 

desenvolvimento sustentável como um dos princípios norteadores da política 

socioeconômica e cultural do estado, definindo-o como sendo:  

[...] um processo de desenvolvimento orientado para uma produção social 
capaz de atender as legítimas necessidades sociais, com eqüidade no 
acesso aos benefícios gerados e regidos pelos princípios éticos e 
democráticos, sem comprometimento das condições ecológicas essenciais 
à manutenção da vida, em todas as suas formas. (Dec. nº 11.235/2008, Art. 
1º, Inc. III). 

Dentre as definições colocadas pelos moradores (QUADRO 13), evidenciam-se as 

políticas sociais executadas pelo estado, o qual assumiu um padrão de proteção social que 

substituiu o autoritarismo dos coronéis privados. As populações carentes transferiram a 

condição de dependência ao Estado e para combater a exclusão social o Estado tem focado 

suas ações em programas assistencialistas, como o bolsa-família, por exemplo, muito citado 

pelos moradores entrevistados. Para Demo (1994, p. 31), um programa assistencialista  não 

é capaz de combater a pobreza porque não têm caráter emancipatório, ao contrário, é 

considerado como uma ―estratégia de manutenção das desigualdades sociais‖. 

A criação de mecanismos que visam a integração social por meio de parcerias com as 

associações comunitárias também não estão sendo efetivas no sentido de aumentar a 

participação comunitária nos processos de decisão, nem de criar comunidades auto-

sustentáveis. Ao contrário, a dependência do Estado continua e a demanda dos 

entrevistados é sempre por mais benefícios. Esta situação remete à colocação feita por 

Rosanvallon (1998) acerca de que existe um reconhecimento da condição de ‗vítima‘ que 

induz as populações carentes a ansiar por ‗compensações‘, ou seja, o direito a renda 

prevalece ao direito ao trabalho, mesmo que o desemprego tenha sido mencionado como 

um dos maiores problemas da região.  

                                                 
109

 Instituída pela Lei nº 10.431, de 20 de dezembro de 2006 e regulamentada pelo Decreto nº 11.235 de 10 de 
outubro de 2008. 
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7. O RISCO E SUA GESTÃO NA SAÚDE PÚBLICA 
 

7.1 A COMPLEXIDADE NAS QUESTÕES DE RISCO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 
 

Em razão da recente propagação da doença de Chagas nos países onde ela não era 

endêmica por meio da maior mobilidade das populações, a WHO (2008, p. 1) declarou que 

―A meta fixada pela Assembléia da Saúde na resolução WHA51.14 para eliminar a  

transmissão da doença de Chagas até 2010 não será alcançada, pois a doença se espalha  

além das zonas endêmicas de origem‖. 

Novas estratégias de ação vêm sendo adotadas entre os países endêmicos ou não e o 

papel dos países latino-americanos é fundamental na implementação e sustentação das 

políticas de controle da doença de Chagas (Dias, 2007). A ação e responsabilidade do 

Estado torna-se evidente, sobretudo no sentido de garantir a continuidade de políticas 

públicas coerentes e articuladas entre os setores governamentais envolvidos.  

Na Constituição Federal - CF (Brasil, 1988) é possível encontrar o fundamento jurídico 

que reforça tanto a responsabilidade do Estado como da sociedade, além da ação 

intersetorial como meio de criar novas formas de planejamento, gestão e atuação dos 

Poderes Públicos em relação ao ambiente, incluindo suas interfaces com a saúde. 

Segundo Gomes (1999), toda ação que provoque danos ao meio ambiente e, 

consequentemente à saúde, é tratada no âmbito penal como agravo ao bem comum. Tal 

compreensão pode ser observada na própria Constituição (Brasil, 1988), no seu art. 225, 

que prevê:  

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações. 

A CF ainda prevê no seu Capítulo II – Dos Direitos Sociais, art. 6: ―São direitos sociais 

a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição‖. 

Os responsáveis pelas ações que visam garantir tais direitos podem ser encontrados no 

Título III – Da Ordem Social, o art. 194 estabelece que: ―A seguridade social compreende 

um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, 

destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social‖; e 

na seção II – Da Saúde: ―A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e 

ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e 

recuperação‖. 
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O termo ‗risco‘ em saúde pública é abrangente e diferentes autores concordam que é 

difícil defini-lo por ser percebido sob diferentes perspectivas (Ayres, 2002; Lieber & Romano-

Lieber, 2002). Não obstante, os riscos são comumente associados aos fenômenos naturais 

(terremotos, tsunamis, inundações, furacões, erupções vulcânicas, entre outros), aos riscos 

tecnológicos (usinas nucleares, entre outros) e aos riscos para a saúde (gripe aviária, 

intoxicações por metais pesados, entre outros). Analisar a questão do risco significa criar e 

utilizar estratégias que visem a promoção da saúde e dos ecossistemas (Porto, 2007; Porto 

& Martinez-Alier, 2007). 

No contexto deste trabalho, o risco pode ser definido como sendo todos os 

acontecimentos indesejáveis que podem afetar a saúde dos indivíduos, dos grupos ou das 

populações a partir de comportamentos, atividades humanas e situações (CNRS, 1998).  

Adotou-se este conceito em função de sua natureza mais abrangente e dinâmica, além de 

agregar várias dimensões e complexas interações entre os sistemas envolvidos. 

Como o termo complexidade é inerente às questões meio ambiente – saúde, uma 

nova abordagem e práticas científicas e institucionais menos fragmentadas e mais 

integradas são imprescindíveis (Freitas & Porto, 2006). Isto pode evitar que a degradação 

socioambiental se agrave e provoque a emergência ou reemergência de riscos 

epidemiológicos, entre outros danos.  

 

7.1.2 As dimensões que caracterizam a complexidade na discussão dos riscos 

 

Os resultados destes estudos evidenciam a necessidade de uma abordagem integrada 

entre meio ambiente, saúde e políticas públicas, abrindo um grande leque para reflexão, 

pois são tratadas várias dimensões do conhecimento: socioeconômica, ambiental e 

ecológica, da saúde, cultural, educacional, espacial e político-institucional. Esta abordagem 

também deve ser tratada no âmbito do desenvolvimento sustentável por se tratar de um 

modelo de desenvolvimento que busca o equilíbrio entre a proteção do meio ambiente e o 

crescimento econômico visando atingir a equidade social com qualidade ambiental. 

 

A dimensão socioeconômica 

No caso da doença de Chagas a dimensão socioeconômica é relevante em função da 

transmissão vetorial ocorrer em ambientes domiciliares precários (casa mal construída ou 

conservada) da zona rural, onde as condições econômicas e sociais são deficitárias. Muitas 

vezes a distribuição geográfica da doença coincide com a da pobreza (Silveira, 2000). 

Esta dimensão enfoca políticas de geração de emprego e renda para inserção da 

população ativa no mercado de trabalho, com mão-de-obra qualificada, visando reduzir as 

desigualdades sociais. Neste sentido, o Estado tem papel fundamental no que se refere ao 
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planejamento e direcionamento de investimentos que visam o crescimento econômico 

(Demo, 1994). 

A área de estudo está direcionada à produção agrícola desde o início de sua 

ocupação. A condição de atividade de subsistência predomina na região e as práticas 

agrícolas desenvolvidas pelas famílias podem ser ecologicamente equilibradas e aceitas 

como uma estratégia de desenvolvimento sustentável (Sachs, 2000). Contudo, a realidade 

local interfere diretamente sobre a questão da sustentabilidade, principalmente porque a 

produtividade agrícola não é capaz de gerar renda para grande parte das famílias. As 

variações climáticas na região também se configuram como um dos fatores que interferem 

nessa variabilidade da produção agrícola, uma vez que os cultivos não são irrigados. Tudo 

isto contribui para aumentar a exclusão social, baixar a auto-estima e desvalorizar a 

agricultura familiar. Muitas famílias possuem algum membro da família (geralmente homens) 

que parte, periodicamente, em busca de trabalho em São Paulo. 

Outro aspecto a ser considerado se refere aos limites que a legislação de proteção às 

cavernas impõe aos moradores que se encontram instalados na Zona de Proteção de 

Cavernas (ZPC) da APA Marimbús/Iraquara, onde está localizada a comunidade de Santa 

Rita. A atividade agrícola, tradicional na região, é proibida nesta área e a exploração 

turística do patrimônio espeleológico é limitada e controlada por meio de normas 

estabelecidas por instituições do governo federal e estadual. Na realidade, o próprio Estado 

se contradiz quando incentiva o desenvolvimento de atividades econômicas na região que 

não são legalmente permitidas. No entanto, uma grande parcela da população humana se 

encontra na ZPC, gerando conflitos entre a preservação ambiental e o desenvolvimento 

socioeconômico, que adentram na próxima dimensão. 

 

A dimensão ambiental e ecológica 

A dimensão ambiental e ecológica, onde o homem, ao transgredir as leis fundamentais 

do funcionamento dos ecossistemas por meio de suas atividades econômicas, a exemplo da 

diversidade, da resiliência, da capacidade de suporte e do equilíbrio, provoca uma situação 

que dificilmente será revertida (Guimarães, 2001).  

O processo de ocupação e uso do solo na região estudada foi gradativo, 

intensificando-se nas últimas décadas do século XIX, quando a demanda por produtos 

agrícolas aumentou para abastecer as atividades garimpeiras nos municípios da região. 

Deste processo decorre a acentuada fragmentação da paisagem com pequenas ilhas de 

vegetação secundária isoladas, incluindo as que se encontram em algumas dolinas. Quanto 

menor o fragmento florestal, maior a exposição aos efeitos de borda que, por consequência, 

aumenta sua vulnerabilidade às perturbações.  
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Com base na Teoria da Biogeografia de Ilhas Oceânicas de MacArthur & Wilson 

(1967), fragmentos florestais isolados em meio a áreas sob forte pressão antrópica podem 

ser comparados às ilhas oceânicas que outrora estiveram ligadas aos continentes. As 

funções ecológicas destes fragmentos sofrem alterações que afetam o equilíbrio da 

dinâmica da biota local. Os distúrbios podem gerar consequências sobre as taxas de 

reprodução e crescimento das espécies, alterar comportamentos e estratégias de adaptação 

ou sobrevivência. 

Como a exploração dos recursos naturais foi intensa e constante na região, o sistema 

ecológico foi e continua submetido a fortes estresses externos. Dentro deste sistema 

complexo e dinâmico, que permanece em constante evolução, encontram-se outros 

sistemas particulares como o epidemiológico e os ecossistemas. O complexo hóspedes – 

vetor de agente patogênico está inextrincavelmente incorporado em uma grande variedade 

de ambientes específicos e estes elementos do sistema epidemiológico são particularmente 

sensíveis às mudanças ambientais.  

O estudo da organização ecológica é de fundamental importância para um 

monitoramento adequado e eficaz de agentes vetores de doenças. Neste estudo estão 

inseridos os ecossistemas, as dinâmicas das paisagens, das comunidades e das 

populações, além do nível genético. Este conhecimento permite compreender o 

funcionamento dos diversos sistemas e, sobretudo, identificar as variáveis determinantes 

para a saúde. O maior desafio desta dimensão está relacionado à complexidade das 

interações e à dinamicidade dos diversos processos ecossistêmicos, com todos os seus 

elementos, que ocorrem em diferentes níveis e escalas. 

Conhecer as propriedades dos ecossistemas como o tipo de solo, temperatura, 

umidade, flora, fauna, competição, predação, parasitismo, entre outras, permite 

compreender a ligação destas com a dinâmica populacional dos agentes vetores. Tais 

propriedades regulam a densidade das populações de vetores e o conhecimento de 

variáveis como ‗tamanho e distribuição‘, essenciais na aplicação de ações de controle 

vetorial, tanto em meios urbanos quanto rurais.  

 Uma abordagem em torno da dimensão ambiental e ecológica também amplia a 

discussão para as consequentes e constantes transformações em termos de conhecimento, 

valores e atitudes individuais e coletivas da vida em sociedade e no ambiente. Além disto, 

promove uma constante busca pelo conhecimento e entendimento de inúmeros processos 

naturais e das interações existentes entre as diferentes áreas da ciência que concorrem 

para as modificações ambientais que afetam a saúde das populações humanas.  
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A dimensão da saúde 

A dimensão da saúde não pode ser negligenciada nos debates sobre os limites da 

natureza pelo setor público e pela sociedade. Observou-se neste trabalho que a saúde tem 

um valor de importância muito grande para os entrevistados e suas respectivas famílias e, 

assim como o desenvolvimento sustentável, este tema está fortemente associado às 

dimensões econômicas, ecológicas, culturais e territoriais.  

A saúde é um tema intrínseco ao meio ambiente, pois a partir deste emergem fatores 

e condicionantes que atuam diretamente na manifestação de inúmeros agravos à saúde, 

que devem ser controlados e combatidos pelo setor da saúde. Neste sentido, indaga-se 

como este setor pode atingir metas importantes para a promoção e manutenção da saúde 

humana quando modificações ambientais são produzidas constantemente, sejam estas de 

forma controlada ou não?  

Freitas & Porto (2006, p. 47) colocam que, ―da antiguidade até fins do século XIX, 

houve um sistemático esforço de compreensão das relações entre o meio físico (clima, solo, 

água etc.) e doenças‖. Os autores, ao descrever o traçado histórico das relações entre 

saúde e ambiente, perceberam que houve um desvio do ―controle do ambiente transformado 

pelos humanos para o controle de doenças específicas‖. Somente a partir da década de 

1960 e 1970, a emergência de alguns movimentos ambientalistas no mundo contribuiu para 

aumentar a compreensão sobre as relações entre ambiente e saúde. 

O setor da saúde vem demonstrando um enorme esforço para internalizar as questões 

ambientais em sua estrutura institucional no sentido de buscar as causas para as doenças 

que atingem a coletividade, bem como melhorar os sistemas de gestão, prevenção e 

controle destas. Ao dirigir o foco sobre as causas, a relação com o meio ambiente é direta, 

tornando-se essencial uma interação do campo da saúde com outros setores que exercem 

ações de controle ou algum tipo de interferência sobre o meio, além da sociedade civil, cuja 

relação é constante. O resultado desse esforço é visível hoje no Ministério da Saúde por 

meio da implementação do Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental110 

(SINVSA).  

Subentende-se, por meio da descrição de Dantas (2008) acerca da concepção do 

SINVSA, que no âmbito da saúde e meio ambiente as discussões evoluíram com os 

movimentos ambientalistas e com os grandes eventos políticos que trataram sobre as 

                                                 
110 A Instrução Normativa nº 01, de 07 de março de 2005, regulamenta a Portaria nº 1.172/2004/GM, no que se 

refere às competências da União, estados, municípios e Distrito Federal na área de vigilância em saúde 
ambiental. Em seu Art. 1º consta que ao SINVSA ―compreende o conjunto de ações e serviços prestados por 
órgãos e entidades públicas e privadas, relativos à vigilância em saúde ambiental, visando o conhecimento e a 
detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que 
interferem na saúde humana, com a finalidade de recomendar e adotar medidas de promoção da saúde 
ambiental, prevenção e controle dos fatores de riscos relacionados às doenças e outros agravos à saúde, em 
especial: I. água para consumo humano; II. ar; III. solo; IV. contaminantes ambientais e substâncias químicas; V. 
desastres naturais; VI. acidentes com produtos perigosos; VII. fatores físicos; VIII. ambiente de trabalho. 
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questões ambientais, de desenvolvimento e saúde. A década de 1990 parece ter sido 

marcante no sentido de estimular debates sobre esse tema. Alguns eventos preparatórios 

para a Conferência Pan-Americana sobre Saúde e Ambiente no Desenvolvimento Humano 

Sustentável (COPASAD) e a própria conferência111, foram essenciais para propulsar as 

discussões. 

Atualmente, o Ministério da Saúde está desenvolvendo a Política Nacional de Saúde 

Ambiental. O assunto está sendo conduzido pela Coordenação Geral de Vigilância em 

Saúde Ambiental (CGVAM), vinculada à Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), e pela 

Comissão Permanente em Saúde Ambiental (COPESA). Em 2007, foi publicado o 

documento Subsídios para Construção da Política Nacional de Saúde Ambiental, com o 

objetivo de dotar o Sistema Único de Saúde (SUS) de diretrizes, linhas de ações e 

instrumentos capazes de ampliar a promoção e a proteção da saúde da população 

brasileira. Este documento enfatiza a importância da transversalidade e participação 

sistemática nos processos de análise e negociações nas esferas governamentais, bem 

como evidencia as ações de desenvolvimento socioeconômico condizentes com o modelo 

do desenvolvimento sustentável112. Além disso, prevê que ―os instrumentos de vigilância em 

saúde ambiental devem permitir a análise de informações relacionadas ao ambiente e à 

saúde e definir indicadores com o objetivo de prevenir e atender a ocorrência dos agravos à 

saúde‖ (Brasil, 2007, p. 30).    

No setor de Meio Ambiente no Brasil, a Lei n° 9.605, de 12/02/1998 estabelece 

penalidades para quem causa danos ao meio ambiente, que são agravadas quando a saúde 

humana é afetada. Normalmente os danos ambientais estão relacionados à poluição das 

águas, do ar e do solo, às radiações eletromagnéticas, aos acidentes com produtos 

perigosos, às substâncias químicas e algumas das questões relacionadas à saúde do 

trabalhador. Tais aspectos são considerados nos processos de fiscalização e licenciamento 

ambiental. No estado da Bahia, a Lei nº 10.431, de 20 de dezembro de 2006113 ainda prevê: 

Art. 365 - Os atos autorizativos do Poder Público estadual poderão ser 
alterados, suspensos ou cancelados, a qualquer tempo, se assim 
recomendar o interesse público, mediante decisão motivada, quando 
ocorrer: ... 
III - superveniência de graves riscos ambientais e à saúde pública; 
IV - superveniência de conhecimentos científicos que indiquem a ocorrência 
de graves efeitos sobre a saúde humana e o meio ambiente; 

                                                 
111 Conferência promovida pela Organização Pan-americana de Saúde (OPAS) em outubro de 1995, em 

Washington-DC, Estados Unidos da América, que define os princípios políticos e estratégicos comuns que 
devem ser adotados pelos países das Américas. 
112 A participação junto às áreas responsáveis pelo desenvolvimento econômico governamental é uma iniciativa 

que deverá ser empreendida de forma sistemática pela vigilância em saúde ambiental. Assim, atenção especial 
será concedida à prevenção dos riscos ambientais decorrentes de projetos de desenvolvimento promovidos por 
diversos setores, de maneira que contemplem ações dirigidas ao desenvolvimento sustentável, à diminuição das 
iniqüidades e à melhoria dos ambientes e da qualidade de vida. 
113 Lei nº 10.431, de 20 de dezembro de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 11.235 de 10 de outubro de 2008. 



 

215 

 

São considerados graves riscos ambientais e à saúde pública, dentre outros: a 

degradação da qualidade ambiental que promova perda de habitat de espécies da fauna e 

da flora (Art. 365, Inciso II, § 2º). O termo ‗degradação ambiental‘ é definido no Decreto nº 

11.235/2008 como sendo a alteração das características dos recursos ambientais 

resultantes de atividades que, direta ou indiretamente: a) causem prejuízos à saúde, à 

segurança e ao bem-estar da população. 

As interações entre meio ambiente e saúde são múltiplas e ocorrem em vários níveis e 

escalas, envolvendo estudos complexos que integram diversos campos do conhecimento, 

com seus métodos e técnicas específicas. O caráter multissetorial parece evidente, mas não 

existe uma verdadeira apreensão sobre a responsabilidade e atuação de cada setor no que 

concerne ‗meio ambiente e saúde‘. Ministério da Saúde vem trabalhando com cada setor 

para definir as responsabilidades, competências e atuações conjuntas entre 20 Ministérios114 

(Brasil, 2007).  

No estado da Bahia, foi criado o Sistema Estadual de Informações Ambientais (SEIA) 

com os seguintes objetivos: 

Art. 240, Inc. I: reunir e sistematizar as informações sobre a qualidade, a 
disponibilidade, o uso e a conservação dos recursos ambientais, as fontes e 
causas de degradação ambiental, a presença de substâncias 
potencialmente danosas à saúde, bem como os níveis de poluição e as 
situações de risco existentes no Estado da Bahia (Decreto nº 11.235/2008). 

O SEIA vem atendendo as demandas e objetivos estabelecidos pelo órgão ambiental 

estadual, contudo, não atende às demandas oriundas da saúde, cujo campo de atuação 

exige uma maior amplitude de controle e informações ambientais para a gestão dos riscos 

em saúde, dentre outras. Vale salientar que as informações que tratam a questão meio 

ambiente e saúde são, também, pertinentes a outros setores.  

Algumas importantes mudanças de ordem cultural, educacional e política são 

essenciais para que seja possível estabelecer uma nova abordagem sobre meio ambiente e 

saúde. 

 

A dimensão cultural 

A dimensão cultural permite que o homem atue como um ser responsável a partir do 

conhecimento de seu ambiente, vivendo de acordo com princípios éticos e valores que 

permitam a continuidade da vida e contribuam para o bem estar de todos. Cabe à sociedade 

humana se unir para criar uma cultura de preservação da integridade dos ecossistemas, os 

quais dão suporte à vida, pois a natureza possui uma vulnerabilidade que deve ser 

                                                 
114 Ministério da saúde, do Meio Ambiente, das Cidades, do Trabalho e Emprego, da Educação, da Cultura, da 

Integração, da Previdência Social, das Comunicações, do Desenvolvimento Agrário, dos Transportes, do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, da Ciência e Tecnologia, de Minas e Energia, das Telecomunicações, da 
Agricultura, Pecuária e do Abastecimento, da Previdência e Assistência Social, do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior, da Justiça e das Relações Exteriores. 
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considerada de forma ampla em função de sua complexidade e consequências para a 

saúde. 

Os princípios éticos e os valores podem contribuir para manter o ―equilíbrio entre 

respeito à tradição e inovação‖ (Sachs, 2000, p. 85) nas localidades rurais. Se houver a 

construção de um ―consenso ético‖, todas as dimensões poderão se manter no caminho da 

sustentabilidade (Proops et al., 1996). Esses autores afirmam, ainda, que a sustentabilidade 

é um processo contínuo e não uma ‗coisa‘ a ser atingida. Logo, esse processo conduz à 

colocação feita por Laraia (1999, p. 20) acerca de que ―o comportamento dos indivíduos 

depende de um aprendizado, de um processo que chamamos de endoculturação‖. O autor 

reforça que os diferentes comportamentos decorrem de uma educação diferenciada, além 

de ressaltar a importância de se entender as diferenças que ocorrem dentro de um mesmo 

sistema cultural em razão de sua natureza dinâmica. Para Laraia (1999, p. 75): 

O fato de que o homem vê o mundo através de sua cultura tem como 
conseqüência a propensão em considerar o seu modo de vida como o mais 
correto e o mais natural. Tal tendência, denominada de etnocentrismo, é 
responsável em seus casos extremos pela ocorrência de numerosos 
conflitos sociais. 

O comportamento social expressa uma cultura e os aspectos socioculturais e aqueles 

relacionados aos valores interferem nos processos de comunicação, informação e 

participação. Para Teixeira (2001, p. 37), ―os costumes e práticas sociais podem ser 

obstáculos para uma efetiva participação‖. A base social para o exercício do que o autor 

denomina ‗participação cidadã‘, que segue a lógica da solidariedade e integração, é a 

sociedade civil. Esta se situa ―num determinado território, no qual desenvolve suas relações 

e constrói seus espaços públicos para expressão e participação de seus atores‖ (Teixeira, 

2001, p 41). 

Procurar entender como um grupo de atores de uma comunidade ou região age em 

seu meio e como se comporta em sociedade significa que pode haver uma probabilidade 

maior de o Estado exercer uma melhor gestão de situações de risco com uma participação 

mais ativa das populações. Segundo Laraia (1999, p. 46): 

O homem é o resultado do meio cultural em que foi socializado. Ele é um 
herdeiro de um longo processo acumulativo, que reflete o conhecimento e a 
experiência adquiridas pelas numerosas gerações que o antecederam. A 
manipulação adequada e criativa desse patrimônio cultural permite as 
inovações e as invenções. Estas não são, pois, o produto da ação isolada 
de um gênio, mas o resultado do esforço de toda a comunidade. 

A compreensão de aspectos culturais relacionados aos tipos da habitações, materiais 

utilizados para a construção de moradias, depósitos, cercas e galinheiros, à criação de 

animais no intra e/ou peridomicílio, à manutenção adequada destas estruturas (organização 

e higiene), às relações entre os comunitários, à participação em reuniões e em programas 
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de saúde, dentre outros, proporciona uma análise mais sofisticada e necessária aos 

formuladores de políticas públicas sobre o risco.  

 

A dimensão educacional 

A dimensão educacional evidencia-se como um instrumento de base indispensável 

para a promoção das necessárias mudanças no que tange a compreensão da complexidade 

das interações em saúde e ambiente e das novas formas de atuação integradas e 

participativas nos processos de gestão. 

As escolas têm um papel essencial no sentido de garantir que os valores de base 

(mencionados acima) não se percam ao longo da formação dos indivíduos. A escola é uma 

instituição que permite a socialização, o encontro com o outro e o pleno exercício de um 

comportamento ético. Criar e aperfeiçoar as relações entre as pessoas e os ambientes que 

as cercam é um objetivo específico da educação socioambiental que pode ser plenamente 

exercido nas escolas e em outros espaços sociais onde interagem os demais membros de 

uma comunidade. 

Os jovens poderiam, por exemplo, ser inseridos em atividades práticas de diversos 

programas locais durante o ano letivo, a exemplo do PCDCh, para entender e assimilar, 

desde cedo, a importância da participação comunitária e dos princípios da solidariedade e 

responsabilidade. Seria também, uma oportunidade de explorar as diferentes áreas de 

atuação de acordo com as alternativas que a região lhes oferece e de criar novas 

possibilidades. Desta forma, os alunos e professores passariam a desempenhar um papel 

ativo no meio em que vivem, sem que isso requeira grandes investimentos. 

Os educadores são atores fundamentais que deveriam ser capazes de interagir com 

as diferentes disciplinas para ter, além de uma ampla visão do mundo, uma maior 

consciência de seu potencial integrador e transformador, passando a atuar como 

facilitadores nos processos de repasse do conhecimento e de compreensão da 

complexidade ambiental.  

Leff (2003) pensa que ―aprender a complexidade ambiental implica um processo de 

desconstrução e reconstrução do pensamento‖, ou seja, de reaprendizado, o qual está 

relacionado ao processo educativo e é capaz de trabalhar profundamente com as formas do 

saber e do pensar, desde que ocorra em paralelo, um processo de reaprendizagem aplicado 

aos educadores (agentes multiplicadores).  

Em um espaço onde se articulam natureza, técnica e cultura, o tema da complexidade 

ambiental se torna uma abordagem necessária para Jacobi (2003) porque tange o aspecto 

educativo, dentre outros. 

Refletir sobre a complexidade ambiental abre uma estimulante oportunidade 
para compreender a gestação de novos atores sociais que se mobilizam 
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para a apropriação da natureza, para um processo educativo articulado e 
compromissado com a sustentabilidade e a participação, apoiado numa 
lógica que privilegia o diálogo e a interdependência de diferentes áreas de 
saber. Mas também questiona valores e premissas que norteiam as práticas 
sociais prevalecentes, implicando mudança na forma de pensar e 
transformação no conhecimento e nas práticas educativas (Jacobi, 2003, p. 
191). 

O autor direciona a discussão para a importância das práticas sociais e o papel dos 

professores na transmissão de um conhecimento que contribui para uma ―compreensão 

essencial do meio ambiente global e local, da interdependência dos problemas e soluções e 

da importância da responsabilidade de cada um para construir uma sociedade planetária 

mais eqüitativa e ambientalmente sustentável‖ (Jacobi, 2003, p. 204). 

A educação apresenta-se como um instrumento fundamental de integração, 

comunicação, reaprendizagem, nivelamento, compreensão do mundo e promotora de 

mudanças, devendo, para tanto, perpassar todas as áreas do conhecimento por meio de um 

raciocínio transdisciplinar.  

Salienta-se que a própria Carta da Transdisciplinaridade115 prevê em seu artigo 11 que 

―uma educação autêntica não pode privilegiar a abstração no conhecimento. Deve ensinar a 

contextualizar, concretizar e globalizar. A educação transdisciplinar reavalia o papel da 

intuição, da imaginação, da sensibilidade e do corpo na transmissão dos conhecimentos.‖ 

(Nicolescu et al., 2000). 

Segundo Nicolescu (2000, p. 14 e 15), tanto a disciplina como a especialização 

exagerada representam um problema que leva a uma ―incompetência generalizada‖. Isto 

porque não ocorre uma transferência de dados, de métodos de uma disciplina à outra 

(função interdisciplinar) e, também, porque não é possível identificar algo que está ao 

mesmo tempo ―entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas e além de qualquer 

disciplina‖ para fins de compreensão do mundo presente (função transdisciplinar).  

Esta dificuldade de concepção da unidade e/ou de interligação entre os campos do 

conhecimento é observada em todos os setores e esferas do governo, em nível intra e 

intersetorial. Nas discussões sobre meio ambiente e desenvolvimento observa-se, muitas 

vezes, um enfrentamento de poderes, vontades e percepções distintas, que resultam de 

uma incompreensão dessa unidade. O exercício da intersetorialidade é um espaço que 

possibilita oportunidades de articulação entre os atores para discussão, compreensão das 

interações, troca de saberes e definição de dispositivos que promovam a saúde ambiental. 

 

                                                 
115

 Adotada no Primeiro Congresso Mundial da Transdisciplinaridade, Convento de Arrábida, Portugal, em 
novembro de 1994. 
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A dimensão espacial 

A dimensão espacial se apresenta como uma categoria capaz de mostrar que essa 

‗unidade‘ é composta por vários fatores de natureza diversa, que se encontram interligados 

entre si. Constitui uma categoria essencial para a epidemiologia, pois confere uma maior 

importância do meio ambiente sobre a saúde das populações humanas. Trata-se de uma 

categoria que permite ―[...] a compreensão da epidemiologia de doenças muito ligadas ao 

meio, como a maioria das doenças infecciosas, particularmente as transmitidas por vetor 

[...]― (Silva (1997, p. 587). 

Santos (2002) define ‗espaço‘ de forma adequada ao contexto complexo e dinâmico 

deste trabalho: 

O espaço deve ser considerado como um conjunto de relações realizadas 
através de funções e de formas que se apresentam como testemunho de 
uma história escrita por processos do passado e do presente. Isto é, o 
espaço se define como um conjunto de formas representativas de relações 
sociais do passado e do presente e por uma estrutura representada por 
relações sociais que estão acontecendo diante dos nossos olhos e que se 
manifestam através de processos e funções. O espaço é, então, um 
verdadeiro campo de forças cuja aceleração é desigual. Daí porque a 
evolução espacial não se faz de forma idêntica em todos os lugares 
(Santos, 2002, p. 153). 

Este estado dinâmico e em constante transformação do espaço parece ser 

determinante nos processos de (re)emergência ou declínio de muitas endemias. Silva 

(1986) constatou, por exemplo, que o contexto epidemiológico da doença de Chagas no 

estado de São Paulo modificava na medida em que o espaço agrário se transformava. Esta 

endemia desaparecia quando as condições históricas induziam uma reorganização espacial 

que estava ligada à cafeicultura. Onde essa cultura não se desenvolveu a transmissão da 

doença pela espécie T. infestans persistiu (Silva, 1986).  

―Os movimentos da sociedade, atribuindo novas funções às formas geográficas, 

transformam a organização do espaço, criam novas situações de equilíbrio e ao mesmo 

tempo novos pontos de partida para um novo movimento (Santos, 2006, p. 69). Reconhecer 

os objetos na paisagem e no espaço alerta para as relações existentes entre os lugares, 

lembrando que a paisagem é um aspecto ou uma fração, não devendo ser confundida com 

espaço (Santos, 2006). Para o autor, o espaço é um sistema de valores que se transforma 

permanentemente e se refere ao momento presente, enquanto a paisagem constitui um 

sistema material e transtemporal, ou seja, exprime em dado momento ―as heranças que 

representam as sucessivas relações localizadas entre homem e natureza‖ (Santos, 2006, p. 

66).  

O estudo das relações entre o espaço e a saúde explora várias disciplinas e a partir do 

esforço de uma análise integrada e sistêmica do objeto em estudo em determinado espaço, 
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hipóteses e modelos podem ser levantados para a predição do risco e definição de 

estratégias de controle, entrando na próxima e última dimensão. 

 

A dimensão político-institucional 

A dimensão político-institucional se destaca tanto no sentido de monitorar e 

implementar as ações de controle como no de intervir no campo social com vistas a inverter 

esse quadro de dependência total dos habitantes locais por ações governamentais, 

sobretudo assistencialistas (Demo, 1994).  

Por meio de um planejamento participativo para o desenvolvimento sustentável, a 

sociedade civil organizada, quando consciente da importância de seu papel, contribui para a 

elaboração de ecoestratégias, desde a informação até a execução da ação proposta. A 

sociedade passa a atuar como co-responsável pelo estabelecimento de metas operacionais, 

tornando-se consciente de si mesma e de seu meio (Sachs, 2000). Neste sentido, no campo 

das relações entre a natureza, a sociedade e os órgãos públicos, o princípio da integração 

apresenta-se como um critério essencial, o qual se estende para a associação de 

fenômenos antes dissociados.  

Pensar em saúde e meio ambiente de forma integrada significa para Freire & Porto 

(2006, p. 111) aproximar as noções de saúde humana e dos ecossistemas, o que corrobora 

com os resultados deste estudo no que se refere ao que os moradores entrevistados 

pensam sobre o que é qualidade de vida: 

[...] a saúde das populações humanas também depende e se expressa em 
função não só da ausência de doenças, mas também do acesso aos 
recursos existentes no mundo material (ter sustento, moradia e alimentos 
para uma vida digna), da vida e do trabalho em um ambiente não 
degradado e seguro116, da manutenção de relações sociais saudáveis em 
ambientes igualmente saudáveis, das possibilidades de expressões 
culturais, religiosas e estéticas e das liberdades de escolhas e ações que 
respeitem o ambiente como um bem comum ao planeta.  

De fato, os entrevistados anseiam por uma vida digna em um ambiente saudável, 

como todo e qualquer cidadão, tendo a esfera municipal uma parcela maior de 

responsabilidade em atender as demandas locais por estar mais próxima da população, de 

acordo com este estudo.   

A elaboração e aplicação de Políticas Públicas adequadas às dimensões da 

sustentabilidade e fundamentadas nos princípios enfatizados nesta seção, não garantem um 

avanço rumo ao desenvolvimento sustentável. Coloca-se aqui a sustentabilidade político-

institucional como fator-chave, a base que sustenta a continuidade das ações em todos os 

setores e está relacionada à estabilidade estrutural dos órgãos públicos.  

                                                 
116 Estes são os itens que, no geral, representam ‗qualidade de vida‘ para os entrevistados nas duas pesquisas. 
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A importância da integração das dimensões aqui descritas pode ser compreendida a 

partir do conceito de antropossistema, que será tratado a seguir. 

 

7.1.3 O antropossistema da doença de Chagas 

―Não existe natureza sem sociedade‖ (Dubos, 1968) 

 
A definição de antropossistema provém da escola francesa do Centre National de la 

Recheche Scientifique (CNRS) e foi formulado por Levêque et al. em 2003 no contexto de 

um programa do CNRS que levou diferentes denominações117, o qual teve por objetivo 

efetuar uma abordagem transversal cuidadosa, integrando pesquisadores de diferentes 

disciplinas em torno de um objeto de estudo comum: o meio ambiente, ou melhor, as 

interações entre sociedade-meio ambiente. Para os autores, os sistemas natural e cultural 

estão em um mesmo plano de igualdade e formam um todo em termos estruturais.  

Outros conceitos como o de ecossistema de Tansley (1935), geossistema de Bertrand 

& Beroutchachvili (1978) e sociossistema de Lapierre (1992) foram fontes de inspiração para 

o conceito de antropossistema118. 

O conceito de antropossistema se define como um sistema interativo entre 
dois conjuntos constituídos por um ou mais sociossistemas e por um ou 
mais ecossistemas naturais e/ou artificiais inscritos em um dado espaço 
geográfico e evoluindo com o tempo (Lévêque, 2003, p. 121).  

Este conceito vem sendo utilizado para o estudo de sistemas fluviais. Além de permitir 

uma abordagem interdisciplinar, possibilita a integração simultânea de diferentes aspectos 

da sociedade e da natureza (France, 2006). A gestão das paisagens ligadas à água 

proporciona aos pesquisadores muitas indagações e diferentes abordagens como a 

histórica, hidrológica, geomorfológica, fitossociológica, socioeconômica, cultural, ecológica, 

entre outras. 

Evidencia-se, nesse conceito, o papel central das sociedades humanas na 

organização e funcionamento dos ecossistemas, sugerindo que os processos espontâneos 

estão sendo substituídos por processos dominados e construídos pelo homem no 

transcorrer de sua história (Abbadie, 2004).  

Os recursos vivos e minerais são retirados do meio em prol do desenvolvimento 

econômico o que sugere um aumento considerável de introdução de novos componentes no 

ambiente (agrotóxicos, organismos geneticamente modificados, espécies exóticas, etc.), de 

modificações no relevo e na biodiversidade, de agentes poluentes do ar, água e solo, entre 

outras implicações, ultrapassando amplamente a capacidade de resiliência dos sistemas 
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 PIRE - Programme Interdisciplinaire de Recherches sur l'Environnement 
   PEVS - Programme Environnement, Vie et Sociétés 
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 Muxart & Lévêque, 2004. Informação obtida no site  http://www.hypergeo.eu/IMG/_article_PDF/article_270.pdf 
Acesso em 13 jun. 2009. 
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naturais. A partir de suas ações, representações e interpretações, o homem tem um peso 

preponderante no meio em que vive e, como este é composto por sistemas interligados, 

torna-se impossível mudar um elemento sem alterar todo o sistema. 

Para Abbadie (2004, p. 93), essas transformações têm extensão e força sem 

precedentes e geram duas grandes preocupações: (a) a detecção e a compreensão dos 

impactos locais ou globais das atividades humanas; e (b) a manipulação dos meios para 

atenuar estes impactos ou aumentar a adaptabilidade dos meios às mudanças.  

Essas preocupações são relevantes para o estudo do ‗antropossistema da doença de 

Chagas‘, porque qualquer manipulação no meio ambiente deve considerar a estrutura e o 

funcionamento do sistema epidemiológico local, que é um caso particular de um sistema 

ecológico. O conhecimento, a compreensão e a interligação de todos os elementos que 

contribuem para a manifestação desta doença são fundamentais, sobretudo frente à 

possível mobilidade dos vetores e reservatórios do parasito. A questão da adaptabilidade 

dos vetores às novas possibilidades de nichos e fontes de alimentos é um ponto importante 

a ser analisado, pois tanto o deslocamento como a adaptação no meio antrópico 

representam maiores riscos para as populações humanas.  

A construção de um antropossistema pode ser visto como um plano de trabalho que 

visa, além de compreender as partes de cada componente como um único sistema 

integrado, identificar os alvos para implementação de ações corretivas e/ou preventivas 

como no caso de exposição das populações humanas ao risco de contaminação pelo T. 

cruzi. No entanto, para unificação e esclarecimento das relações existentes em um 

antropossistema, torna-se necessário o levantamento de dados primários e secundários, de 

observações em campo e dados empíricos diversos sobre as populações locais e suas 

atividades, bem como sobre os ecossistemas presentes na região.   

O conceito de espaço como sendo o cenário onde circula determinado agente 

infeccioso (patobiocenose) foi desenvolvido por Pavlovsky (1964). O autor buscava uma 

metodologia capaz de descobrir focos naturais de doenças em uma dada área, 

caracterizada por seus aspectos geobotânicos, bem com verificar a influência do homem na 

construção da paisagem, no presente e no passado.  

A FIGURA 68 sintetiza o conceito de antropossistema da doença de Chagas como uma 

unidade interativa, dinâmica e complexa, fortemente ligada à dimensão ecológica e 

constituída por um sociossistema em interação contínua com os ecossistemas locais onde 

estão inseridos os sistemas epidemiológicos. Estas interações ocorrem em um determinado 

espaço geográfico onde a sociedade com suas políticas públicas e o seu mercado intervem 

por meio dos programas de saúde e de desenvolvimento socioeconômico, produzindo 

impactos nos meios naturais e antrópicos e interferindo nos ciclos de transmissão vetorial da 

DCh. Tais impactos podem ser positivos (desaparecimento do sistema epidemiológico) ou 
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negativos sobre o sistema epidemiológico (surgimento do risco). Este antropossistema se 

inscreve em uma dinâmica espaço-temporal que pode, em qualquer momento, passar de 

uma situação de risco a uma emergência da doença. Conhecendo o seu funcionamento em 

uma determinada região é possível intervir de forma preventiva, identificando as situações 

de risco, que são determinadas pelas variáveis que interagem entre e dentro de cada 

componente do antropossistema, em diferentes níveis e escalas. Quando as variáveis 

contribuem para o aumento de exposição das populações ao risco de manifestação da 

doença, passam a ser tratadas como ‗variáveis indicadoras de risco‘.  

 

 
 

FIGURA 68 - Esquema de funcionamento do antropossistema da tripanossomíase americana 
               Fonte: Autoria própria 

 

É importante ressaltar, ainda, que fatores externos como clima e sazonalidade 

também podem provocar mudanças nos sistemas epidemiológicos de doenças transmitidas 

por vetores (Ellis & Wilcox, 2009). As alterações climáticas têm potencial para degradar as 

funções dos ecossistemas, vitais para a saúde global. No entanto é preciso observar se os 

padrões de mudanças climáticas fazem parte de uma fase cíclica de períodos de 

aquecimento e resfriamento, ou se tem origem antropogênica, que está associada à 

emissão de gases de efeito estufa (GEE). Esta diferenciação pode representar uma ameaça 

ou não para as espécies em longo prazo, bem como para a saúde dos ecossistemas 

(Parmesan & Galbraith, 2004). 

A utilização de parâmetros climáticos demanda um acompanhamento espaço-temporal 

contínuo dos diversos processos existentes entre o meio ambiente e a saúde. A inclusão do 

fator climático nas análises de risco demanda uma série de dados temporais pouco 

disponíveis e por esta razão não foi considerado neste estudo.   
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7.1.4 As incertezas, vulnerabilidades e desafios 
 

As representações e reações que os diversos segmentos da sociedade têm frente às 

situações de risco são diversas e as incertezas e vulnerabilidades são temas centrais nas 

avaliações de risco. Ambos contribuem para a aplicação de uma política adequada de 

gestão, fundamentada na produção, interpretação e ampla divulgação do conhecimento, 

para fins de esclarecimento e segurança à população.  

Para Morin (1990, p. 19), uma estratégia política ―requer o conhecimento complexo, 

porque a estratégia evolui ao trabalhar com e contra o incerto, o acaso, o jogo múltiplo das 

interações e retroações‖. No caso de uma unidade interativa como a do antropossistema da 

DCh, uma política estratégica seria a de recorrer ao conhecimento multidimensional com o 

objetivo de reduzir o grau de incertezas acerca do risco epidemiológico, bem como colocar 

em evidência os fatores e variáveis que podem criar um meio favorável à manifestação da 

doença.  

Contemplar as transformações ambientais durante as fases de planejamento, 

definição e execução de políticas públicas, e analisá-las como sendo a origem de possíveis 

agravos à saúde, é fundamental para a gestão do risco e pode ser considerada estratégica.  

Porto (2007) chama atenção sobre o fato que: ―as análises isoladas, produzidas por 

especialistas da ciência normal, desconsideram níveis importantes de complexidade, 

bloqueiam diálogos necessários e agravam os problemas relacionados às incertezas do 

conhecimento, [...]‖. O reconhecimento da existência de incertezas é fundamental para a 

gestão do risco as quais estão associadas ao nível de complexidade socioambiental e 

cultural do antropossistema estudado. Desprezá-las significa aumentar a exposição das 

populações ao risco.  

Partindo-se do pressuposto de que as ações preventivas devem ser utilizadas no caso 

das incertezas científicas para que os riscos potenciais não se transformem em riscos 

confirmados, o princípio da precaução é fundamental para a gestão do risco. É preciso, 

sobretudo, manter em mente que a precaução exige uma atitude, sobretudo ética, frente à 

vida. Isto significa que a prevenção e a precaução estão entre os princípios ambientais 

elaborados em âmbito nacional e internacional com o firme propósito de garantir a 

continuidade da biosfera e de seus componentes. Estão fundamentados em uma política 

ambiental que consiste na adoção de medidas na fonte a fim de ‗evitar‘ o surgimento de 

danos ao meio e, consequentemente, à saúde humana. Isto implica em uma complexa 

análise dos prováveis riscos e na aplicação de conhecimentos existentes no momento (Kiss 

& Shelton, 1995). 

As ações preventivas estão no cerne da gestão do risco e sua eficiência depende de 

um amplo conhecimento de natureza científica, técnica e prática, sobretudo diante de 
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contextos vulneráveis, onde a probabilidade de ocorrência de transmissão vetorial persiste. 

Apesar de não ser possível obter dados reais sobre os índices de infecção pelo agente 

etiológico nos vetores e nos reservatórios humanos e animais, os quais mantêm os ciclos 

natural e domiciliar da DCh, sabe-se que o risco está presente.  

O outro conceito mencionado como central nesta questão se refere à vulnerabilidade, 

que é entendido como um conceito polissêmico, favorecendo uma ampla abordagem e 

diálogo entre diversos profissionais acerca de problemas ambientais complexos. Está 

fortemente ligado à teoria de sistemas e vista sob a perspectiva biológica, possui relação 

com os ecossistemas e seus componentes. A vulnerabilidade representa a perda do 

equilíbrio e integridade dos ecossistemas, de sua capacidade de resiliência (Porto, 2007).  

Essa resiliência no caso do antropossistema da doença de Chagas manifesta-se por 

meio do restabelecimento de seu ciclo no meio natural. Os pequenos fragmentos de 

vegetação encontrados em diferentes estádios de evolução (inicial, médio e avançado de 

regeneração) se tornam mais vulneráveis, ocorrendo distúrbios em suas dinâmicas internas. 

Em um ambiente equilibrado existem ecótopos estáveis para os reservatórios (mamíferos) e 

vetores do agente etiológico, além de fontes de alimento para ambos, entre outras 

exigências específicas às espécies vegetais e animais locais, que estão relacionadas ao 

clima e ao solo.  

As intervenções antrópicas alteram a estrutura dos ecossistemas e de suas funções. 

Acompanhar todas as dinâmicas e transformações ambientais em diferentes escalas, micro 

(vetores e parasitos), local, regional e global, se configura como um grande desafio que 

requer uma maior sinergia entre o meio científico e os gestores governamentais. Contudo, 

constatou-se que há pouca contribuição da comunidade científica atuando diretamente na 

região. Os únicos trabalhos desenvolvidos por mestrandos e doutorandos estão 

direcionados à espeleologia e arqueologia.  

O maior desafio neste caso está em gerenciar as questões ‗recursos – 

desenvolvimento socioeconômico‘ de forma a não comprometer o equilíbrio dos 

ecossistemas, nem a saúde das populações. 

Outro tipo de vulnerabilidade está relacionado a vários aspectos da dimensão 

sociocultural. A educação é um parâmetro social a ser considerado em primeiro plano 

devido ao sistema educacional que se instituiu no Brasil, conforme o próprio Ministério da 

Educação reconhece:  

A redução significativa das taxas de analfabetismo, alcançada no século 
passado, não foi suficiente para reverter o quadro ainda bastante 
insatisfatório, no que diz respeito ao número absoluto de analfabetos e aos 
baixos índices de escolaridade da população brasileira. Além disso, veio 
acompanhada de um novo desafio, que é o de reduzir o número de 
analfabetos funcionais, que cresce ano a ano, em decorrência da má 
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qualidade do ensino, da exclusão educacional e da pobreza (Brasil, 2006, p. 
21 e 22). 

O IBGE utiliza como parâmetro a conclusão do primeiro ciclo do Ensino Fundamental 

(1ª a 4ª série no antigo sistema) para identificar os indivíduos que se enquadram no grupo 

de analfabetos funcionais, ou seja, aqueles que sabem ler, escrever e contar, mas não 

desenvolveram as habilidades de leitura, escrita e cálculo necessárias ao seu 

desenvolvimento pessoal e profissional (Brasil, 2006). Se grande parte dos entrevistados 

pertence ao grupo de analfabetos absolutos ou funcionais, a confecção de cartilhas e 

cartazes feita pelo Ministério da Saúde, por exemplo, não consegue atingir esses grupos.  

O desafio neste setor está em fazer com que o sistema educacional desenvolva seu 

papel transformador reduzindo estes grupos de analfabetos e contribuindo para melhorar o 

sistema de comunicação e repasse de informações nas comunidades rurais.  

A agricultura de subsistência na região se apresenta como outro aspecto da 

vulnerabilidade por não proporcionar renda à grande parte das famílias impedindo que estas 

vivam com dignidade e provocando certa desvalorização desta atividade por muitos 

entrevistados, principalmente os mais jovens. A baixa produtividade, decorrente do manejo 

inadequado do solo que o enfraquece em termos nutricionais, além da ocorrência eventual 

de pragas nas lavouras e da pequena superfície de áreas cultivadas por família, são fatores 

que desestimulam as famílias de modo geral.  

A preocupação das famílias está restrita à própria sobrevivência e esta questão pode 

ser um dos fatores que impede uma maior demonstração de atenção e interesse dos 

habitantes em participar das ações de prevenção e controle entomológico dos vetores, afinal 

durante muitos anos esta foi uma função executada por funcionários do governo federal e 

para os habitantes locais, deveria continuar assim.   

O nível de participação comunitária é baixo em reuniões das associações de 

moradores. As dificuldades dos presidentes de associações locais em obter maiores 

benefícios para suas respectivas comunidades também causam certo desestímulo à 

participação.  

A implementação de políticas que possibilitem às famílias da região a obtenção de 

renda pela comercialização de seus produtos, incluindo-os no mercado e que proporcionem 

a criação de empregos em diferentes áreas na própria zona rural, bem como políticas de 

estímulo à participação comunitária nos encontros em que são tomadas as decisões, são 

outros grandes desafios do poder público. 

Outro ponto de vulnerabilidade local se refere à dificuldade de integração entre os 

órgãos públicos e a sociedade, por divergências político-partidárias ou outros motivos, 

dificultando a implantação e continuidade de planos e projetos. Um importante avanço no 

contexto político da região seria a integração inter e intrassetorial, a qual representa um 



 

227 

 

grande desafio, pois depende de estratégias de ação compartilhadas entre órgãos e setores 

governamentais em um ‗novo‘ Estado estruturado para exercer essa integração. 

Em suma, o maior desafio está em harmonizar as metas sociais, culturais, ambientais, 

políticas, econômicas e territoriais de forma a promover parcerias que busquem um 

equilíbrio entre estas diferentes sustentabilidades (Sachs, 2004).  

Para Ehlers (1999), as discussões sobre a sustentabilidade iniciaram com o rápido 

aumento dos problemas ambientais, o que pode explicar a tendência dessa preocupação 

direcionada para as questões naturais. Desta forma, a comunidade científica e os gestores 

necessitariam tratar do assunto por meio de uma nova abordagem, formada por um grupo 

homogêneo119 de profissionais atuando em diferentes áreas disciplinares. Trata-se de um 

enfoque ecossistêmico, em que os profissionais passam a ter uma visão ampla e integrada 

de todos os componentes do tema que está sendo estudado. 

Um grande desafio colocado por Abbadie (2004), que se aplica completamente a este 

estudo, está em reduzir a lacuna existente entre aquilo que se compreende hoje, que neste 

caso se refere ao funcionamento e à dinâmica dos antropossistemas, e aquilo que se 

deveria saber para garantir a pertinência e a durabilidade das ações empreendidas. Mesmo 

que uma só doença seja analisada, esta pode apresentar diferentes antropossistemas, pois 

dependem dos diferentes contextos geográficos, entomológicos, ecológicos, sociais e 

culturais em que são estudados.    

Por fim, a dinâmica das doenças infecciosas vetoriais é afetada pelas variações 

climáticas sazonais e a variação de resposta dos seres humanos está diretamente 

associada às questões de vulnerabilidade individual e coletiva que levam a situações de 

risco (Brasil, 2008). 

[...] os riscos são o produto de perigos e vulnerabilidades, como costumam 
ser medidos nas engenharias. Os perigos, no caso das mudanças globais 
são dados pelas condições ambientais e pela magnitude de eventos. Já as 
vulnerabilidades são conformadas pelas condições sociais, marcadas pelas 
desigualdades, as diferentes capacidades de adaptação, resistência e 

resiliência. (Brasil, 2008, p. 34). 
 

O desafio nesse caso, reconhecido pela própria OPAS (Brasil, 2008) está na 

dificuldade de obtenção de dados climáticos e de saúde que possam ser utilizados em 

diferentes escalas espaços-temporais que permitam um monitoramento da ocorrência 

destas doenças transmitidas por vetores.    

 

 

 

                                                 
119 Um grupo homogêneo, neste caso, é aquele em que todos os seus componentes tenham um único interesse: 

o de implementar e assegurar o Desenvolvimento Sustentável. 
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8. DISCUSSÃO GERAL 
 

Sobre o aspecto socioambiental e econômico 

A abordagem socioambiental e econômica permitiu conhecer o universo das 

representações, percepções e comportamentos em torno da doença de Chagas, das 

relações existentes entre o homem e a natureza na área de estudo. Isto inclui o modo como 

executam suas atividades, a forma como se organizam e constroem suas estruturas, as 

condições de vida da população, bem como os tipos de relações que a sociedade civil 

mantém com os representantes das instituições públicas que atuam nas comunidades 

pesquisadas. 

Os dados levantados nas duas localidades - pesquisadas em 100% das Uds - 

mostram resultados com características comuns, por exemplo:  

 As mulheres se ocupam mais da gestão da Ud que os homens; 

 A maior parte dos entrevistados tem entre 36 e 60 anos de idade; 

 A maioria possui ensino fundamental incompleto;  

 Presença de fendas/fissuras e desordem nos domicílios;  

 Grande população de galinhas, cachorros e gatos.  

A maior participação de mulheres na enquete significa somente que estas 

permanecem um maior período no domicílio para execução das ‗tarefas do lar‘. Quando os 

maridos se encontravam em casa, as esposas deixavam para eles responderem as 

perguntas, obedecendo à hierarquia familiar tradicional na região. 

O índice de propriedade das unidades domiciliares e das áreas de cultivo é maior em 

Olhos d‘água. Existe uma maior produção destinada ao comércio nesta localidade, enquanto 

que os produtos cultivados em Santa Rita são, em grande parte, para o consumo próprio.  

As moradias mal conservadas estão relacionadas à fragilidade dos materiais utilizados 

para a construção e a gestão do intra e peridomicílio demonstra ser uma questão cultural 

que pode ser auxiliada com ações educativas e práticas, incluindo o modo de criação de 

animais domésticos (materiais de construção dos abrigos, distância da casa, aspectos 

sanitários).  

Em termos de percepção das mudanças ambientais, os respondentes, em geral, 

concordam que os fatores climáticos e edáficos vêm prejudicando a produtividade agrícola 

da região e reconhecem a importância da preservação do meio ambiente, no entanto, as 

sugestões de ações para cuidar da natureza são em grande parte direcionadas ao espaço 

que compreende a unidade domiciliar ou à localidade onde residem. 

As variáveis ambientais como altitude, índice pluviométrico e, no entorno próximo das 

Uds (a) a presença de paredões rochosos; (b) grande densidade de licuris; (c) ocorrência de 

vegetação nativa (em algumas dolinas); e (d) a baixa ocorrência de animais silvestres 
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observada pelos entrevistados, fazendo com que os vetores se desloquem em busca de 

alimento, podem ser importantes fatores que promovem a infestação das Uds na localidade 

de Santa Rita (QUADRO 14).   

O número de habitações agrupadas/geminadas parece favorecer a infestação por 

meio da dispersão passiva dos insetos a partir de um foco de infestação existente em uma 

estrutura como o galinheiro. No peridomicílio o número de Uds fechadas e semifechadas, ou 

seja, com presença de cercas dividindo os terrenos, associado à estrutura espacial das 

casas (são próximas entre si e possuem pequenos quintais), parece contribuir no sentido de 

aumentar as possibilidades de ecótopos no peridomicílio, que geralmente vêm associados a 

alguma fonte alimentar (animais domésticos) (QUADRO 14).   

Muitos moradores também possuem o hábito de criar galinhas soltas e, mesmo com a 

presença de galinheiros estas aves utilizam as plantas existentes no peridomicílio e os 

amontoados de madeira, tijolos, telhas, lajes e pedras como poleiros. A possibilidade de 

instalação dos vetores aumenta, pois muitas vezes ainda são depositados materiais que 

facilitam a colonização pelos insetos como caixas de madeira, papelão, sapatos velhos, 

pedaços de lona ou roupas velhas junto às moradias, aos troncos e estruturas do 

peridomicílio (depósito, galinheiro, giral).  

Em Olhos d´água não foi registrada a ocorrência de vetores e supõe-se que a 

paisagem seja um fator determinante, também associada a outras especificidades locais. 

Por exemplo, este povoado se encontra a uma altitude superior, com condições edáficas e 

climáticas distintas de Santa Rita. As rochas quartzíticas presentes nos campos de altitude 

estão distantes das Uds, a densidade de licuris é menor e estão mais dispersos e mais 

distantes das Uds, a paisagem é menos fragmentada porque predomina a monocultura do 

café e existem áreas de vegetação distintas no entorno com maior superfície e em geral as 

áreas de cultivo se encontram contíguas aos peridomicílios e as galinhas costumam dormir 

empoleiradas nas árvores, principalmente nos cafeeiros. Esta espécie não oferece 

possibilidades de abrigo para os vetores. Os pequenos galinheiros existentes geralmente 

são destinados à chocagem dos ovos.   
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Características predominantes em  
Olhos d’água 

Características predominantes em  
Santa Rita 

Altitude média: 1.000m Altitude média: 700m 

Pluviosidade: 1.117mm Pluviosidade: 702mm 

São proprietários das Uds (98%) São proprietários das Uds (88%) 

Uds menos agrupadas com cultivo de café no fundo, 
vegetação nativa mais próxima a cerca de 500m de 
algumas Uds e menor densidade de licuris  

Uds mais agrupadas com paredões rochosos, grande 
densidade de licuris e ocorrência de vegetação nativa 
no entorno próximo 

Habitações de adobão com piso de cimento e 
rebocadas por dentro (92%) e por fora (18,4%) 

Casas de adobe cru e cozido, blocos de cimento, piso 
em cerâmica, rebocadas por dentro (78%) e por fora 
(56%) 

Ausência de iluminação pública (luz somente nas 
casas) 

Iluminação pública (exceto nas ruas mais afastadas do 
centro) 

Animais no intradomicílio (31%) Animais no intradomicílio (27%) 

Menos estruturas fechadas ou semifechadas Mais estruturas fechadas ou semifechadas 

Depósito de adobão, com cobertura de laje, rebocado 
por dentro (3%)  

Depósito de blocos de cimento e adobão, com cobertura 
de cerâmica, rebocado por dentro (13%) 

Mais Uds com galinhas (76%) Menos galinhas nas Uds  (51%) Uds mais agrupadas   

Proprietários da área de cultivo (85%) Proprietários da área de cultivo (47%) 

Maior percentual de área cultivada acima de 5 tarefas Índice maior de área total cultivada 

Cultivos de café, mandioca e banana Cultivos de mamona, milho e feijão 

Maior observação de animais silvestres Menor observação de animais silvestres 

Usa cascas de árvores para remédio (48%) Usa cascas de árvores para remédio (30%) 

Em média 5 habitats artificiais para os insetos/Ud  Em média 4 habitats artificiais para os insetos/Ud 

Uds pesquisadas: 87 Uds pesquisadas: 132 

Uds positivas: 0 Uds positivas: 31 (4 Uds continham somente exúvias) 

Uds com insetos adultos: 0 Uds com insetos adultos: 22 

Uds com ninfas: 0 Uds com ninfas: 10 

Uds com ninfas e adultos: 0  Uds com ninfas e adultos: 3 

Locais de capturas com ninfas e adultos: 0  Locais de capturas com ninfas e adultos:  
galinheiro (T. sordida) 
ninho galinha de panos e blocos de adobão (T. sordida) 

Locais de capturas dos insetos adultos: 0 Locais de capturas dos insetos adultos: 
cozinha (P. lutzi, T. sordida, P. geniculatus) 
sala (T. sordida, P. geniculatus, P. lutzi, T. 
pseudomaculata) 
quarto, bar (P. lutzi, T. sordida) 
banheiro (T. sordida) 
parede frontal da casa (P. geniculatus, T. lenti*) 
galinheiro (T. sordida, T. pseudomaculata) 
sisal no chão do quintal (P. geniculatus) 
ninho galinha de panos e blocos de adobão (T. sordida) 
ninho galinha com palhas entre blocos de cimento e 
cobertura de laje (T. sordida) 

Locais de capturas das ninfas: 0 

 

Locais de capturas das ninfas: 

Fenda da porta da cozinha (T. sordida) 

sisal no chão do quintal (T. sordida) 

galinheiro (T. sordida) 

QUADRO 14 – Quadro demonstrativo das principais variáveis/modalidades que distinguem as localidades de 
Olhos d‘água e Santa Rita em função de características socioeconômicas e ambientais, Iraquara-BA, 2007. 
* O exemplar de T. lenti foi capturado de dia, às 16h. Fonte: Autoria própria 



 

231 

 

Sobre o sistema epidemiológico 

 

As atividades humanas e os povoados foram se desenvolvendo entre os ecótopos 

naturais dos insetos desde o início da colonização da região. As Uds isoladas foram se 

estabelecendo, criando e/ou transformando as dinâmicas sistêmicas. Ecótopos artificiais 

estáveis para os triatomíneos com fartas fontes de alimento (aves, principalmente galinhas, 

animais de criação e o próprio homem) foram sendo ocupados por espécies ubiquistas e 

diversos animais silvestres passaram a transitar entre o meio natural e antrópico (gambás, 

roedores, raposas, gatos-do-mato e teiús). As fontes de alimentação no meio domiciliar são 

bem mais frequentes e densas que no meio ambiente o que facilita a instalação de colônias 

ou tentativas de colonização a partir dos nichos ecológicos naturais. No semiárido, as 

espécies de triatomíneos silvestres tendem a instalar-se em diferentes nichos ecológicos 

para não entrar em competição por fontes alimentares que são escassas.  

O município de Iraquara possui uma grande diversidade vegetacional e características 

edafo-climáticas, topográficas e de relevo distintas, fazendo com que ocorra uma 

diversidade de vetores bem adaptada aos diferentes ambientes. É conhecido que as 

espécies de triatomíneos encontradas na área de estudo estão associadas a diferentes 

ecótopos naturais (rochas, tocas de animais, ninhos e casca de árvores, coroa das 

palmeiras) onde puderam fazer dinâmicas de populações adaptadas aos tipos das fontes de 

alimento, além de possuírem um maior ou menor grau de colonização do intra e/ou do 

peridomicílio.  

No entanto, o não encontro de triatomíneos no meio silvestre, ou seja, nas parcelas 

investigadas em duas ocasiões120 pode significar certo desequilíbrio no ambiente em termos 

de disponibilidade de alimento para esses vetores. Foram encontrados poucos vestígios de 

animais silvestres nas parcelas pesquisadas, provavelmente em decorrência das constantes 

intervenções antrópicas que reduzem e/ou perturbam seu meio. 

A acentuada fragmentação dos ecossistemas da região parece reduzir a capacidade 

de resiliência destes, pois não estão conseguindo renovar o ambiente de forma a manter 

ecótopos estáveis para os vetores, com disponibilidade de fontes alimentares. Com a 

redução na disponibilidade de ecótopos naturais dos reservatórios do T. cruzi e vetores da 

DCh, ocorre um aumento no grau de sinantropismo de várias espécies animais (roedores, 

gambás, morcegos e raposas) as quais encontram várias possibilidades de habitats estáveis 

no meio antrópico, sobretudo os vetores. 

Para se conhecer o sistema epidemiológico da DCh é imprescindível compor um 

banco de dados entomológicos para avaliação periódica sobre a ecologia, distribuição e 

                                                 
120

 Foram investigadas quatro parcelas para este trabalho e três parcelas em um trabalho anterior (Venâncio, 
2004). 
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comportamento dos triatomíneos, bem como fatores e variáveis que mudam de uma região 

para outra. Informações referentes aos aspectos ecológicos, ambientais, socioeconômicos, 

culturais, parasitológicos, entomológicos, epidemiológicos, geográficos e paisagísticos 

também precisam ser levantadas, relacionadas e integradas para o acompanhamento das 

diversas mudanças e da evolução dos sistemas epidemiológicos.  

Observa-se que, em geral, existe um levantamento de dados epidemiológicos, 

entomológicos e parasitológicos que são produzidos pontualmente por pesquisadores e 

permanecem em suas respectivas áreas do conhecimento, departamentos e instituições. 

Quando disponibilizadas as informações sob a forma de publicações, estas se apresentam 

fragmentadas, em formatos que dificultam a busca e a utilização de dados que permitam 

compreender determinadas situações dentro de um contexto integrado, de maior amplitude 

e em diferentes escalas.  

Os dados entomológicos produzidos pelos PITs são importantes e poderiam ser mais 

bem aproveitados se houvesse informações complementares como a coordenada 

geográfica das Uds infestadas e com vetores infectados, espécie(s) capturada(s) pelo 

morador e pelo agente, local exato de captura (quarto, sala, galinheiro, etc.; e no caso de 

madeira, qual espécie vegetal), data, condições da moradia, presença de animais 

domésticos no intra e no peridomicílio (distância das estruturas que abrigam animais ao 

domicílio) e presença de palmeiras (qual espécie), rochas e animais silvestres no entorno 

das Uds. Em geral, as estruturas do peridomicílio são negligenciadas pelos habitantes locais 

no que se refere à vigilância entomológica. A existência de indivíduos chagásicos na 

moradia também é uma informação relevante no controle da DCh, uma vez que se tornam 

reservatório do T. cruzi.  

Tais dados são significativos e úteis para uma melhor compreensão do sistema 

epidemiológico local da DCh e, consequentemente para o melhoramento das atividades de 

controle entomológico. Contudo, torna-se imprescindível a criação de um banco de dados 

único, que possa ser alimentado na fonte, a fim de evitar a perda de informações que vem 

ocorrendo ao longo do processo de transferência da fonte para a Coordenação Estadual do 

PCDCh.  

 

Sobre os ecótopos dos vetores  

 

Os resultados desta pesquisa corroboram com a previsão de Forattini (1973) sobre o 

fato de que as alterações no meio natural favorecem a sobrevivência da espécie T. sordida, 

principalmente em função da manutenção dos ecótopos artificiais nas Uds das zonas rurais, 

com tendência ao aumento da população do T. sordida. Segundo o autor, esta espécie 

possui qualidades adequadas para estabelecer colônias em ecótopos artificiais. Além desta 
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espécie constar como predominante nos dados do PCDCh, Venâncio (2004) relata uma alta 

densidade populacional de T. sordida nos galinheiros da região, fato também comprovado 

nesta pesquisa. Isto permite inferir que a manutenção e dispersão desta espécie na região 

ocorre, principalmente, em função das galinhas.  

Embora vários autores tenham registrado a presença de T. sordida em ocos e 

entrecascas de árvores, sua ocorrência no meio natural na área de estudo limitou-se às 

palmeiras S. coronata e, segundo Venâncio (2004), em ninhos presentes no mandacaru. A 

baixa densidade deste triatomíneo em áreas de cobertura vegetal natural (Cerrado) ou 

desbastada foi observada por Forattini (1974) no município de Araraquara (SP), bem como 

sua persistência em áreas em que ocorreu supressão e queima da vegetação, mostrando 

certa capacidade de resistência às modificações ambientais.  

No presente trabalho, das 9 (nove) palmeiras infestadas por T. sordida, dissecadas em 

Santa Rita, apenas uma continha ninho de ave e em outras três, ninho de rato. Não foram 

observadas características específicas estruturais entre as palmeiras infestadas e não 

infestadas, o que sugere sua simples presença um indicador de risco. Contudo, para 

determinar a importância do papel da palmeira S. coronata julga-se necessária a realização 

de estudos complementares com uma amostragem mais representativa desse ecótopo 

natural dos vetores da DCh, estudos que permitam um melhor conhecimento sobre os 

índices de infestação por triatomíneos e taxas de infecção para o T. cruzi em diferentes 

áreas de ocorrência e condições climáticas. Ressalta-se que, em Olhos d‘Água, povoado 

situado em área de maior altitude e variação climática com relação à Santa Rita, não foram 

encontrados triatomíneos nas 6 (seis) palmeiras dissecadas, o que incita à continuidade 

desta pesquisa nesta localidade. 

A estratégia de perpetuação da espécie parece ser a hipótese mais viável para 

explicar a captura no intradomicílio de insetos adultos das espécies T. pseudomaculata, T. 

lenti, P. lutzi e P. geniculatus. Os triatomíneos se dispersam de forma natural e vão 

ocupando novos nichos artificiais ou em ecossistemas diferentes, modificando hábitos 

alimentares e comportamento em função da forte pressão antrópica sobre seus ecótopos 

naturais. Com tantas transformações no ambiente, parece admissível a hipótese de que os 

triatomíneos buscam estratégias de sobrevivência. De acordo com Schofield (1994) a 

dispersão ativa dos insetos pelo voo pode estar associada à subnutrição das formas adultas 

e relacionou com a regulação da densidade populacional desses vetores.  

Para explicar a distribuição espacial das espécies capturadas e a disseminação entre 

as casas a partir de mini-focos, seria preciso aprofundar a compreensão sobre a genética 

das populações do vetor por meio de marcadores microssatélites. Esta técnica permite a 

identificação molecular das espécies para estudos dos fluxos gênicos e da dispersão. 
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No meio natural da APA, os ecótopos que apresentam maior estabilidade e fontes de 

alimento para os insetos vetores são os paredões rochosos (que fornecem abrigos para K. 

rupestris, didelfídeos, quirópteros e aves) e as palmeiras S. coronata (aves, roedores, 

didelfídeos e répteis). Contudo, pelo conhecimento que se tem hoje sobre a ecologia e 

comportamento desses triatomíneos, associado aos dados obtidos em campo, os quais 

expressam uma forte intervenção antrópica na região, permanece uma questão: quais são 

os ecótopos ocupados por esses insetos vetores no meio natural nessa região? O fato de 

não ter sido encontrado triatomíneos no meio silvestre (parcelas) por meio de dissecação 

vegetal e uso de armadilhas, tanto nas parcelas como nos ambientes rochosos, sugere a 

necessidade de realização de um trabalho mais intenso de busca no meio natural. Estudos 

complementares também devem ser efetuados, pois ―são múltiplas as variáveis cuja ação, 

no comportamento do inseto em foco, deve ser levada em conta. Ao lado da supracitada 

atividade humana, avulta a influência das condições do meio, principalmente as de natureza 

climática.‖ (Forattini, 1974, p. 266).  

 
Sobre as variáveis e modalidades ativas do sistema epidemiológico de Santa Rita 

 

Em geral, a presença de ninfa(s) ou insetos adulto(s) não está associada apenas às 

casas mal-conservadas e construídas com materiais de construção de baixo custo, o que 

sugere que a presença de vetores da doença de Chagas não está estritamente associada a 

grupos socioeconômicos baixos e à pobreza. Este resultado se opõe à idéia mais difundida 

entre as populações e não contradiz as observações feitas por muitos profissionais da 

saúde.  

Esse fato é observado pelas variáveis com coordenadas positivas sobre o segundo 

eixo fatorial. Elas mostram que as Uds localizadas no topo do plano fatorial, incluindo 

aquelas em que foram encontrados os vetores, estão associadas às famílias com nível 

socioeconômico mais elevado (bom nível de escolaridade do entrevistado, áreas de cultivo 

próprias, casas e muros construídos com materiais de melhor qualidade, casas sem 

rachaduras e desordem). A presença de luz na frente e no fundo destas casas também 

indica uma melhor condição econômica e contribui para atrair os insetos adultos pelo voo. 

A captura de insetos adultos no intradomicílio vindos do exterior, mostra que as 

famílias com melhores condições socioeconômicas estão igualmente expostas ao risco de 

infecção vetorial. Um fator a ser considerado é que 80,5% dos entrevistados residentes nas 

Uds infestadas (31 Uds) declararam ter visto, recentemente ou há muito anos, o inseto na 

localidade. Quando considerados somente os entrevistados que viram o inseto há menos de 

um ano (37,5%), observa-se que quase todos (35,5%) seguiram o protocolo do PIT levando 

o indivíduo capturado ao posto de saúde. Esta atitude mostra que uma boa vigilância 
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entomológica parece estar associada somente às casas onde foram encontrados insetos 

adultos (proximidade das modalidades) que são as famílias com melhor condição 

socioeconômica.  

 

Sobre a atuação do Programa de Controle da Doença de Chagas (PCDCh) 

 

Observa-se que, entre os anos de 1943 até 1975, passou-se um longo período para 

que o governo federal se posicionasse tomando medidas efetivas para o combate da DCh 

em âmbito nacional. De acordo com Dr. Aluízio Prata, prefaciando a publicação ‗Consenso 

Brasileiro em Doença de Chagas‘ (Brasil, 2005a), as dificuldades de diagnóstico, a pouca 

visibilidade e circunstâncias de acometimento que essa doença tinha por atingir, geralmente, 

as parcelas mais humildes da população e a desatenção dos responsáveis, retardaram a 

inclusão da DCh nos programas de saúde pública. As mudanças estruturais ocorridas no 

setor da saúde desde o início também contribuíram para tornar lento o processo de 

concertamento e execução das primeiras medidas de controle.  

Neste trabalho, a descentralização se apresentou como o processo que provocou a 

maior mudança estrutural no PCDCh. A ―transferência de responsabilidades e prerrogativas  

de  gestão para os estados e municípios recebeu apoio no sentido de promover, articular e 

integrar as atividades e ações de cooperação técnica a Estados, Municípios e ao Distrito 

Federal‖121. A nova estrutura ocasionou atraso, interrupção nas ações e surpreendeu os 

municípios, que não se encontravam preparados para assumir a responsabilidade pelas 

endemias.  

Os funcionários da Funasa que permaneceram em suas regiões no momento da 

descentralização, passaram a depender das esferas estaduais e municipais, dificultando a 

atuação em campo e reduzindo a autonomia dos agentes. Aumentou a burocracia para o 

repasse dos recursos e aquisição de materiais. Além disso, muitos funcionários que 

atuavam no PCDCh foram deslocados para atender outras endemias ou permaneceram na 

Funasa para trabalhar com saúde indígena. 

Esse processo de descentralização deixou cada município livre para incorporar os 

sistemas de vigilância e controle de doenças de ocorrência local, orientados pelas 

coordenações Estadual e Regional do programa. No entanto, nem todas as prefeituras 

assumem o controle dos vetores ou cumprem parcialmente a responsabilidade que lhes 

cabe, o que dificulta a execução das ações previstas no PCDCh pelos agentes da 27ª 

DIRES.  

                                                 
121

 Informação obtida no site <http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/area.cfm?id_area=1353>  
Acesso em: 22 fev. 2009 



 

236 

 

O modo de identificação das unidades domiciliares se apresenta confuso nas duas 

localidades pesquisadas. O número atribuído e pintado na frente das moradias pelos 

agentes de campo muitas vezes não coincidem com o número que consta na ficha do 

domicílio localizada, geralmente, atrás da porta. Em algumas Uds existem dois números ou 

o número se encontra totalmente fora da sequência lógica estabelecida pela FUNASA. Além 

disto, na ficha preenchida pelos agentes constam informações sobre todas as endemias e 

atividades feitas pelos agentes que passam periodicamente. Esta situação representa um 

problema para os servidores contratados pela prefeitura que, ao contrário dos agentes 

vinculados à FUNASA, mudam constantemente.  

O questionário aplicado sobre os Postos de Informação dos Triatomíneos (PITs) 

permitiu observar que, ao tempo em que as populações expressam grande preocupação 

com relação ao inseto, estas não se preocupam ou não sabem como fazer para reduzir os 

nichos que podem atrair os insetos para as Uds. Em Santa Rita os habitantes mostram ter 

uma relativa consciência quanto ao perigo que a presença desses insetos representa para a 

saúde, porém, comportam-se com certa passividade quanto à infestação de suas estruturas, 

principalmente no peridomicílio. 

A aplicação dos questionários às famílias evidenciou que muitos entrevistados 

demonstram ter conhecimento sobre a moléstia causada pelos barbeiros, sobre os locais em 

que estes se alojam nas Uds, o que devem fazer quando encontram algum inseto no interior 

da casa e como se pode evitar a colonização no intra e peridomicílio. Contudo, grande parte 

dos entrevistados em Santa Rita (89,6%) declarou matar os triatomíneos quando 

encontrados em seus domicílios. Alguns porque desconhecem a existência dos PITs ou 

porque a distância de suas residências aos postos dificultam esta ação. Outros conhecem 

os procedimentos a serem tomados com relação ao ‗barbeiro‘ e sabem onde devem 

entregá-lo, mas não o fazem porque não recebem retorno dos agentes sobre os insetos já 

deixados no PIT ou por acharem mais fácil matá-los. A atitude de matar os insetos parece 

ter se tornado um hábito comum em Santa Rita e mostra um baixo nível de consciência 

acerca a importância deste controle entomológico. Esta situação pode modificar a 

percepção do risco e aumentar a vulnerabilidade da sociedade.  

Em geral, os entrevistados que conversam sobre a DCh e os insetos vetores 

conhecem os triatomíneos e os procedimentos que devem tomar ao encontrá-los em seus 

domicílios. Estes mesmos respondentes estão dentre aqueles que possuem maior 

predisposição a participar do programa de controle.  

Alguns dos entrevistados reclamaram que os servidores não borrifam suas moradias 

ou não retornam para apresentar os resultados. Isto também contribui para que os 

comunitários não enviem mais ‗barbeiros‘ aos PITs. Para muitos respondentes os agentes 

executam ―mal‖ suas funções por não realizarem as atividades de investigação nos 
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domicílios. Alguns disseram que os agentes apenas notificam a visita ―atrás das portas‖. Isto 

na verdade decorre porque estas famílias não sabem que os procedimentos destes 

servidores mudaram com a implementação dos PITs. Esta situação demonstra que 

problemas de comunicação e/ou interpretação comprometem o funcionamento do sistema 

de PITs no processo de vigilância epidemiológica. 

A opinião acima, no passado se contextualizava de forma diferente, pois os agentes 

da Funasa eram tidos para os habitantes destas comunidades carentes como ‗verdadeiros 

anjos‘, que chegavam para amenizar seu sofrimento, trazendo saúde e esperança. Esses 

servidores empreenderam décadas de trabalho de casa em casa, criando certo vínculo com 

as comunidades. Este procedimento originou um clima de confiança, associado a um 

sentimento de segurança porque havia alguém que lhes direcionava atenção e lhes prestava 

assistência. Este trabalho árduo atingia as mais longínquas e isoladas localidades e/ou 

habitações e era realizado em condições precárias e perigosas. O enorme esforço físico que 

foi ‗doado‘ por esses servidores era reconhecido pelos moradores locais, porque estes 

também viam refletidas as suas próprias vidas em termos de dificuldades enfrentadas no 

dia-a-dia e de luta pela sobrevivência, seguindo a lógica da solidariedade e integração. 

Nas Uds pesquisadas, tentou-se fazer um levantamento da periodicidade das visitas 

feitas pelos agentes de campo do PCDCh. Entretanto, não foi possível, pois as fichas de 

controle destas, colocadas atrás das portas das residências, em geral, estão envelhecidas 

ou rasgadas, são preenchidas de forma ilegível ou escritas com siglas fora do padrão 

estipulado pela coordenação do Programa. Além disso, as demais atividades executadas 

por outros agentes, não relacionadas à DCh, estão contidas na mesma ficha. Disso pode-se 

inferir que este controle não está apropriado e que os agentes não passam por um 

treinamento adequado ou não estão comprometidos com a função que desempenham. 

As ações do programa de vigilância epidemiológica são executadas por um pequeno 

número de agentes, comprometendo os trabalhos de monitoramento em toda a região. Além 

disso, as condições de trabalho destes agentes pouco mudaram em relação ao passado, 

pois estes servidores continuam fazendo um controle manual da vigilância entomológica e o 

progresso em termos logísticos foi mínimo.  

No que se refere à comunicação dos procedimentos, verifica-se a necessidade de 

ampliar a divulgação, seja por meio de palestras em escolas, associações ou em rádio, 

visando conscientizar a comunidade sobre a importância de participar desse processo de 

vigilância entomológica. 

A questão da difusão de informações relacionadas ao PIT, que depende da 

participação dos habitantes locais é fundamental. Isto suscita uma investigação junto às 

comunidades para identificar os atores que seriam capazes de repassar informações para o 

maior número possível de comunitários, além de estimulá-los à uma participação ativa nas 
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atividades de controle entomológico, mantendo um processo constante de vigilância 

entomológica em suas próprias Uds.  

Em geral, observa-se que o processo de vigilância entomológica dos PITs foi uma 

medida acertada, porém os resultados não se apresentam satisfatórios em função do baixo 

índice de participação neste processo. Para Laraia (1999, p. 84 e 85), a participação não 

pode ser total, mas ―Todos necessitam saber como agir em determinadas situações e, 

também, como prever o comportamento dos outros. Somente assim é possível o controle de 

determinadas ações‖. Esta colocação remete à observação feita por Morin (1990) de que as 

interações entre indivíduos produzem a sociedade, que por sua vez produz os indivíduos. 

Supõe-se, então, que quanto maior for a participação dos moradores, maiores serão as 

chances de interação entre estes e de estabelecimento de uma sociedade participativa. 

 

Sobre as políticas públicas 

 

As políticas públicas têm o poder de intervir em todos os setores e de implementar 

uma nova cultura rumo à construção de uma sociedade sustentável. Os aspectos 

socioeconômicos, culturais, ambientais, ecológicos e de saúde, que devem ser 

considerados para se atingir um patamar equitativo de desenvolvimento e qualidade de vida, 

têm características bem definidas e distintas para cada região e suas interrelações 

apresentam-se complexas.  

Como bem mostra Morin (1990, p. 52), a complexidade não está limitada apenas a 

quantidade de unidades de interações; ―[...] compreende também incertezas, 

indeterminações, fenômenos aleatórios‖. Essa complexidade também se manifesta no 

processo de gestão do risco, demandando além de um esforço para definição das 

responsabilidades e implicações de cada setor governamental envolvido, uma participação 

ativa da sociedade.  

O pleno exercício de uma discussão inter e intrassetorial em questões relacionadas ao 

meio ambiente e saúde é fundamental entre os gestores, funcionários e profissionais dos 

diversos setores e esferas governamentais. Este exercício visa ampliar o campo de visão e 

atuação de cada ator em seu setor a partir da compreensão dos pontos de interseção de 

uma unidade interativa a exemplo do antropossistema da DCh. Também contribui para 

facilitar o complexo processo de gestão do risco, que tem por objetivo principal prever ou 

antecipar um dado acontecimento de modo a evitá-lo.  

No presente estudo, por exemplo, a política pública que mais beneficia as famílias da 

zona rural na região e está associada ao aspecto cultural, se refere ao PRONAF B, que 

promove a criação de animais (aves, suinos, caprinos e bovinos) e conta com o forte apoio 

da Prefeitura. A grande população de galinhas nas Uds da zona rural do município de 
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Iraquara sugere uma forte influência sobre o índice de infestação e manutenção de vetores 

nas Uds, pois o galinheiro representa o principal ecótopo artificial da espécie de maior 

ocorrência na região, o T. sordida.   

Essa atividade de criação de animais é um programa incentivado por órgãos 

governamentais da esfera federal, estadual e municipal que merece particular atenção. Esta 

tradição cultural é forte na região e os aspectos sanitários observados pelos atores do 

governo diretamente envolvidos são subdimensionados. Os entrevistados das instituições 

públicas não fizeram qualquer observação sobre o fato de um programa como o PRONAF B 

poder interferir no sistema epidemiológico da DCh. A importância deste programa é 

reconhecida por todos os segmentos da sociedade que, de forma integrada, poderiam 

buscar alternativas para que este programa continue sendo desenvolvido sem expor as 

populações ao risco. 

Atribui-se ao Estado a responsabilidade pela saúde pública, pela implementação de 

ações educativas e preventivas. Cabe ao Estado instituir diretrizes e programas eficientes 

por meio de políticas públicas que visem impedir ou minimizar uma suposta epidemia. 

Contudo, a idéia de responsabilidade na questão do risco é mais ampla no sentido de que 

cada indivíduo também tem a obrigação de se preocupar com o futuro, tomando as medidas 

necessárias para evitar os possíveis imprevistos e acidentes que colocam a vida em 

perigo122 (Godard et al., 2002).  

Neste sentido, um modelo diferenciado de intervenção poderia estimular um 

aprendizado que provocasse efetivas mudanças comportamentais, que aumentasse a 

capacidade dos comunitários de identificar os problemas de saúde relacionados ao meio 

ambiente e de lidar com eles. Por exemplo, desde 1975 o PCDCh vem informando os 

moradores das zonas rurais sobre a presença de triatomíneos em galinheiros, dentre outros 

locais. Informam que estes insetos se abrigam nas madeiras das cercas desta estrutura e, 

ainda hoje muitos acreditam que a solução está somente na borrifação contínua e este 

problema permanece, colocando o galinheiro como principal foco de dispersão destes 

vetores. 

A atribuição de responsabilidades, além de disciplinar o comportamento, pode induzir 

o Estado e a sociedade a agir com prudência, além de servir como alicerce ao princípio da 

precaução porque segue uma regra de conduta ética e solidária diante do risco. Tal atitude 

cria um vínculo recíproco entre as pessoas, chamando a responsabilidade solidária pelo 

coletivo, em prol da vida.  

                                                 
122 Convêm ressaltar que o termo ‗perigo‘ constitui uma ameaça concreta, pressuposta por um conhecimento, 

enquanto que o ‗risco‘ é um perigo eventual, definido por uma provável ocorrência de lesão (Gouveia & Martins, 
2002). 
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O princípio da precaução também remete a discussão para o campo do poder e das 

obrigações porque tange as políticas públicas e as tomadas de decisões. Neste sentido, 

manifesta-se, também, a necessidade de assegurar a informação à sociedade. A 

comunicação e a informação são requisitos importantes para o repasse de conhecimentos e 

nivelamento das informações de interesse comum a todos os segmentos da sociedade. 

Ambos podem facilitar o processo de participação efetiva dos atores envolvidos nos espaços 

em que ocorrem as tomadas de decisão, contribuindo para a manutenção do ‗diálogo de 

saberes‘ entre os mesmos e legitimação das ações governamentais.  

No entanto, um questionamento permanece no âmbito político: a população deve ser 

alertada sobre os riscos, mesmo que os dados e modelos não estejam bem estabelecidos 

pela comunidade científica?  

Com base no que foi exposto ao longo deste trabalho, seria possível relacionar alguns 

requisitos necessários para a aplicação dos princípios da precaução e prevenção como 

instrumentos de gestão do risco: 

1. Aceitação política do instrumento da Precaução em todos os setores quando as ações 

envolvem direta ou indiretamente o meio ambiente com possíveis implicações para a 

saúde; 

2. Compreender o efeito potencial do risco em nível local para melhor gerenciá-lo em nível 

regional; 

3. Efetuar um trabalho constante e eficaz de vigilância epidemiológica; 

4. Definir os atributos dos riscos potenciais; 

5. Definir medidas preventivas de regulação; 

6. Renovar as formas de participação da sociedade e de informação sobre os riscos; 

7. Reagir rapidamente aos acontecimentos que possam se transformar em risco para a 

saúde; 

8. Fomentar a produção científica para melhor conhecimento dos fatores de risco, 

definição de seus indicadores e das medidas preventivas a serem tomadas; 

9. Interlocução sistemática e contínua entre os órgãos, as instituições de pesquisa e a 

sociedade; 

10. Organização do Estado e da sociedade civil para o gerenciamento estratégico do risco; 

11. Adoção de um instrumento persuasivo de mudança de comportamento como a 

Educação. 

Uma medida de controle essencial para a gestão e delimitação das áreas de risco 

seria um monitoramento das transformações ambientais, das atividades econômicas, das 

populações, focos de infecção e distribuição de agentes vetores nas unidades domiciliares e 

no meio natural. Este monitoramento incluiria os nichos ecológicos naturais e artificiais e 

contribuiria para aperfeiçoar um sistema de comunicação eficaz entre gestores, 
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pesquisadores e comunidades, facilitando a formulação e/ou adaptação dos programas de 

controle. 

Com os avanços na área da informática, os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) 

tornaram-se instrumentos essenciais de gestão em saúde pública, por meio do qual é 

possível utilizar as variáveis geográficas para a visualização, tratamento e análises 

espaciais e cartográficas do objeto em estudo com os dados disponíveis. 

 
Sobre as políticas sociais 
 

Os problemas concernentes às políticas sociais, fortemente evidenciados neste 

estudo, representam o maior desafio de toda a sociedade atual. As políticas sociais são 

fundamentais e só serão eficientes se incidirem diretamente nas raízes dos problemas a fim 

de evitar que as desigualdades se processem e se forem redistributivas de renda e poder, 

além de equalizadoras de oportunidades (Demo, 1994).  

No campo das políticas sociais, Demo (1994) distingue três horizontes que se 

destacam neste trabalho em função das carências identificadas na região, que são as 

políticas: 

(a) Assistenciais. Visam recompor a capacidade de auto-sustentação de grupos 

populacionais carentes, devendo para isto buscar estratégias emancipatórias. Neste estudo, 

os programas assistenciais tornaram-se assistencialistas, pois as famílias criaram uma forte 

dependência dos benefícios oferecidos pelo Governo Federal, tornando-se a única fonte de 

renda para muitas destas. As ações ainda são insuficientes para atender a demanda da 

população local, sobretudo das famílias que não conseguem ter renda a partir das 

atividades agrícolas, permanecendo na contínua espera por benefícios assistenciais ou 

aguardando com ansiedade o momento de se aposentarem. 

(b) Socioeconômicas. Evidenciam a geração de emprego e renda; o apoio às formas 

de microprodução direcionadas ao mercado agrícola; a qualificação profissional da 

população ativa; as melhorias habitacionais para as famílias de baixa renda; os programas 

de saúde, nutrição e saneamento; previdência; transporte; urbanização e a criação de 

fundos sociais. Todos estes itens foram indicados pelos moradores entrevistados nas duas 

comunidades quando lhes foi questionado sobre as melhorias que cada um queria para sua 

comunidade.  

(c) Participativas. São compostas por políticas educacionais, culturais, partidárias, 

sindicais, de comunicação, defesa da cidadania, justiça, segurança pública e de organização 

da sociedade civil. Uma participação mais ativa dos moradores entrevistados em todos os 

espaços em que são discutidos assuntos de interesse comunitário, parece estar relacionada 
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ao contexto histórico-cultural da região, cuja experiência escolar, outrora muito baixa, 

poderia hoje reforçar uma prática social mais intensa. 

Muitas das demandas dos moradores entrevistados incluem problemas de 

infraestrutura básica, tornando lento o processo de desenvolvimento socioeconômico da 

região. São raras as possibilidades de mudanças para os habitantes locais, sobretudo para 

os jovens. A atividade de lavrador vem sendo cada vez mais desvalorizada pelos jovens, 

que também não sentem estímulo para prosseguir com os estudos. Muitos acreditam que 

não vale à pena estudar para continuar enfrentando um árduo quotidiano na lavoura, da qual 

muitos não tiram renda. 

Um aspecto importante a ser ressaltado se refere ao fato das populações locais 

depositarem suas expectativas de uma vida melhor no poder público. A responsabilidade 

pela resolução dos problemas socioeconômicos e ambientais locais é atribuída pelos 

entrevistados em geral, principalmente, ao poder público municipal.  

Essa forte característica de ordem cultural nas localidades pesquisadas valida a 

relação de dependência dos habitantes locais com relação aos atores ‗mais fortes‘, que 

sempre existiu na região. A expressão ‗nós somos fracos‘ foi colocada por grande parte dos 

entrevistados, que parecem não reconhecer a força que possuem ao empregá-la na luta 

diária pela sobrevivência de suas famílias. Na realidade ocorreu uma transferência de poder, 

que passou dos coronéis privados ao poder público e este não vem sendo capaz de tirá-los 

desta condição de submissão e suposta ‗fraqueza‘. De fato, as possibilidades de mudanças 

para as famílias na área de estudo são pequenas se não houver uma intervenção do 

Estado. 

Segundo Demo (1994), a tendência de o Estado legitimar-se por meio de doações 

compensatórias (i.e. casas, mantimentos, remédios, emprego público, bolsa família) é um 

fato que leva à degeneração de políticas socioeconômicas em assistencialistas, criando um 

parasitismo social com relação ao Estado e obstaculizando a emancipação social. A 

importância do Estado é notória, sobretudo quando envolve o bem-estar social, no entanto, 

este autor lembra que é a sociedade civil quem cria e mantém o Estado por meio do 

trabalho e da produção para servir a si mesma. Logo, a qualidade do Estado advém da 

cidadania organizada que o sustenta, devendo seu controle ocorrer de baixo para cima.  

Entretanto, o que fazer quando a sociedade se encontra fragilizada e coloca todas as 

suas expectativas no Estado? Para as famílias que passam a vida lutando pela subsistência 

como é possível compreender e participar de ações que não lhes trazem benefícios diretos 

e imediatos? E, também, como os moradores podem ter motivação para participar de 

reuniões e/ou associações quando muitos não conseguem ser inseridos nos projetos ou 

viram alguns destes não se realizarem ou serem interrompidos? A casa de artesanato em 

Santa Rita, por exemplo, ou a construção de sanitários nas casas de muitas famílias 
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inscritas junto à associação, que ainda não foram contempladas nas duas localidades, ou a 

casa de farinha em Olhos d‘água que há anos vem sendo solicitada, entre outros projetos.  

Como falar em ações preventivas acerca de problemas não aparentes como uma 

‗doença silenciosa‘ que pode levar anos para se manifestar? Ou ainda se preocupar com 

agentes vetores que muitos não reconhecem mais, principalmente a população jovem, ou 

pensam que o simples ato de matar os insetos é suficiente para protegê-los? Como 

convencer a população a participar do programa de vigilância entomológica quando grande 

parte desta ainda atribui essa responsabilidade aos guardas da ―SUCAM‖ e julga que os 

guardas não querem mais trabalhar ou não trabalham direito? 

 

 



 

244 

 

CONCLUSÕES 
 

Neste trabalho, os contextos geográfico, paisagístico, ecológico, social, cultural, 

político e ambiental da comunidade de Santa Rita favorecem a exposição da população ao 

risco de infecção pelo T. cruzi. A acentuada fragmentação da paisagem promovida pelas 

dinâmicas populacionais e suas atividades econômicas, interfere diretamente sobre o 

sistema epidemiológico na medida em que provoca o deslocamento dos reservatórios e 

agentes vetores da doença.  

A estrutura espacial e o meio ambiente são questões centrais neste trabalho em razão 

do meio ambiente ser o receptor de inúmeras e constantes forças motrizes que provocam 

uma intensa fragmentação do espaço, perturbando o equilíbrio dos ecossistemas e gerando 

consequências para a saúde humana. Tais forças, na área de estudo, são fortemente 

impulsionadas pelas atividades agrícolas e, juntamente com a atividade de criação de 

animais domésticos, evidencia-se uma clara relação com os impactos sobre o meio 

ambiente e, por consequência sobre o sistema epidemiológico da doença de Chagas.  

A área de estudo é endêmica para a DCh e possui uma importante diversidade de 

triatomíneos, sobretudo de vetores primários e secundários. Isto evidencia a necessidade de 

ações contínuas e eficazes de vigilância entomológica nas unidades domiciliares a fim de 

evitar a colonização e reinfestação dos domicílios. Além disto, o conhecimento sobre a 

ecologia dos vetores no meio natural desta região é essencial para que sejam, 

eventualmente, detectadas novas espécies, novos nichos potenciais e/ou observadas 

possíveis mudanças de comportamento nos triatomíneos já conhecidos localmente, bem 

como na circulação do parasito T. cruzi. 

A espécie predominante na região continua sendo o T. sordida, que mantém sua 

população constante e ampla distribuição na região, provavelmente em função dos 

galinheiros presentes em 98% das Uds da zona rural do município. 

A diversidade de espécies adultas capturadas no intradomicílio mostra que existe uma 

probabilidade de invasão e colonização dos domicílios caso os habitantes não estejam em 

constante estado de alerta, com risco de infecção pelo T. cruzi porque, de acordo com os 

dados do PCDCh, vetores infectados vêm sendo capturados na região tanto pelos 

moradores como pelos agentes de campo.  

Os triatomíneos foram encontrados somente na localidade de Santa Rita, que está 

situada na Zona de Proteção de Cavernas (ZPC) da APA Marimbús/Iraquara. Observou-se 

que as diretrizes de uso e ocupação do solo da ZPC não consideram a componente saúde, 

portanto, trata-se de uma área legalmente protegida que se apresenta dentro de um 

contexto vulnerável para as populações locais, ou seja, os riscos são agravados em função 

das vulnerabilidades socioambientais, econômicas e ecológicas.  



 

245 

 

Os resultados deste trabalho evidenciam alguns indicadores de presença do vetor, 

como as palmeiras Syagrus coronata (licuri) e a cactácea Cereus jamacaru (mandacaru) por 

abrigar ninhos de aves. Algumas madeiras utilizadas para cercas de estruturas que abrigam 

animais domésticos: Agave sisalana (pedúnculo de sisal), Tabebuia sp (pau d'arco), Alseis 

floribunda (goiabeira), Croton moritibensis (quebra-facão), Anadenanthera colubrina 

(angico), entre outras que não puderam ser identificadas (tatarena, camuengo, carrascão, 

bastião e algodão). A presença de galinheiros e chiqueiros ativos e de materiais 

amontoados (lajes de ardósia e sisal) em quintais onde há circulação de animais domésticos 

representam riscos de colonização pelos vetores e consequentes focos de dispersão para 

outras Uds. 

A análise ecológica e biogeográfica de triatomíneos é um pré-requisito para qualquer 

intervenção com fins preventivos. As espécies vegetais C. jamacaru (mandacaru) e a 

palmeira S. coronata (licuri) são frequentes, abundantes e estáveis na paisagem, podendo 

ser utilizadas para cartografar a biogeografia do risco.  

A utilização da espécie vegetal A. sisalana nas estruturas, principalmente nos 

galinheiros e chiqueiros, merece particular atenção por representar um importante abrigo 

para os triatomíneos. As comunidades da região precisam receber orientações específicas 

sobre os materiais de construção mais adequados para estas estruturas com vistas a 

impedir a criação de abrigos para os vetores, bem como sobre a necessidade de 

manutenção constante (limpeza) destas a fim de evitar a proliferação de outras possíveis 

doenças transmitidas por outros artrópodes (carrapatos e pragas-de-galinha).  

O não encontro de triatomíneos na localidade de Olhos d‘água, que já foi área de 

grande ocorrência destes vetores, possui hoje uma estrutura espacial e socioambiental 

desfavorável à colonização destes no meio antrópico. No meio silvestre seria necessário 

ampliar o inquérito triatomínico na localidade para confirmar a ausência destes vetores e 

justificar este fato. 

A noção de antropossistema orienta a reflexão sobre os componentes do objeto de 

estudo (DCh) e suas interrelações rumo à construção de um ambiente e de uma sociedade 

sustentável. Esta reflexão permite a identificação de ações a serem executadas para lograr 

um planejamento fundamentado em políticas formuladas de acordo com as características 

ecológicas, socioambientais e econômicas locais. 

O conhecimento das relações e interações de cada componente que integra o 

antropossistema da DCh é essencial para o processo de avaliação e gestão do risco de 

emergência e de transmissão da doença, bem como o seu monitoramento permite uma 

readequação permanente dos instrumentos de gestão.  

São vários os aspectos de cada dimensão a serem observados e analisados no 

antropossistema da DCh para tratar a questão do risco. A elaboração e execução de um 
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programa de controle vetorial, por exemplo, que demanda uma participação efetiva dos 

moradores locais, é um desafio para os gestores. É importante ressaltar que existem 

diversidades e diferenças entre os grupos sociais que demandam políticas distintas de 

estímulo à participação e mobilização social. Agir conforme a orientação que lhes é 

fornecida pelos agentes que atuam no PCDCh, por exemplo, é uma questão cultural e ética 

a ser melhor compreendida pelos gestores para que possam ser aplicadas políticas 

adequadas. O mais importante é instigar a preocupação ambiental entre os habitantes locais 

com atenção particular para os aspectos que possam colocar a saúde das populações 

humanas em risco. 

A compreensão da problemática socioambiental se apresenta como uma forma 

essencial de tratar a questão dos riscos em meio ambiente e saúde. Esta dimensão se 

expressa pelo modo de vida e de organização no espaço das famílias, pela forma de 

ocupação e uso da terra, tipos de cultivos, atividades econômicas, materiais de construção 

(friáveis) e arquitetura, hábitos rotineiros e, principalmente, pelos diferentes comportamentos 

e formas de expressão em situações e espaços distintos. O conhecimento deste último 

aspecto se mostra importante no sentido de permitir a identificação e o emprego de técnicas 

que visem um aumento do índice participativo dos comunitários em eventos e programas, 

sejam estes promovidos por atores internos ou externos.  

Um aspecto a ser enfatizado se refere ao programa PRONAF B por intervir 

diretamente sobre o sistema epidemiológico. A importância de uma concertação entre os 

órgãos públicos das três esferas que incentivam esse programa, juntamente com o setor da 

saúde e as populações beneficiadas é fundamental para mitigar as consequências desta 

atividade em termos de proliferação de vetores no meio antrópico.   

Uma intervenção estratégica e eficiente de políticas socioeconômicas concorreria para 

minimizar os conflitos existentes entre a preservação e utilização racional dos recursos 

naturais. A meta seria a de melhorar e manter o aspecto socioambiental e econômico em 

nível local promovendo um sistema produtivo rentável, com maior equidade e diversidade de 

atividades econômicas compatíveis com a preservação das cavidades subterrâneas, dolinas 

e restabelecimento do equilíbrio dos ecossistemas locais.   

Um monitoramento espaço-temporal, ecológico e parasitológico dos triatomíneos nos 

ambientes natural e antrópico tornam-se condição prévia para qualquer intervenção 

preventiva em termos de políticas públicas de controle da tripanossomíase americana. As 

ferramentas em geoprocessamento facilitam o procedimento de análises paisagísticas e 

ambientais comparativas associadas a outras informações relevantes para a delimitação das 

áreas de risco. Também permitem uma avaliação mais precisa do risco, bem como dos 

modos de intervenção nos diferentes níveis e escalas. 
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A espacialização de dados ecológicos, climáticos, de vegetação, epidemiológicos, 

entomológicos, demográficos e socioeconômicos, embora sejam difíceis de ser obtidos, são 

essenciais para a compreensão do risco em saúde pública.  

Destaca-se o papel da escola nos processos de construção de práticas participativas 

nas comunidades locais, de formação da cidadania, de repasse dos conhecimentos, do 

exercício de valores condizentes com os de uma sociedade sustentável, dentre outras 

funções. As escolas são instituições regulamentadas que seguem diretrizes governamentais 

e, no meio rural, representam espaços que poderiam estar mais abertos e adaptados aos 

processos de socialização de todos os habitantes locais. São ambientes adequados para 

despertar o sentimento coletivo, a solidariedade social e o espírito de cooperação entre seus 

membros.  

Neste estudo, buscou-se reduzir as incertezas por meio de uma abordagem integrada 

das várias dimensões associadas ao antropossistema da DCh. No entanto, permanecem 

algumas incertezas e questionamentos em torno das situações de risco em saúde pública:  

1. O risco potencial de transmissão do T. cruzi pode ou não ser alto em áreas de 

ocorrência de triatomíneos silvestres?  

2. Que amplitude poderia alcançar esse risco?  

3. Se a ciência não é capaz de responder de forma objetiva tais questionamentos 

porque depende de uma complexa análise onde uma série de fatores que 

interagem entre si estão envolvidos, as medidas a serem tomadas devem ser 

consideradas emergenciais ou mais moderadas?  

4. Quem devem ser os responsáveis por tais decisões e pelo gerenciamento do risco: 

o setor de saúde ou do meio ambiente? E qual esfera: federal, estadual ou local?  

5. Quais os critérios a serem utilizados para determinar se as informações que os 

gestores e o meio científico possuem são suficientes e adequadas para as 

tomadas de decisão? 

6. Quem são os responsáveis pelos riscos futuros uma vez que as contínuas 

transformações do meio tendem a prosseguir em prol do desenvolvimento 

socioeconômico? 

7. Quais critérios devem determinar que a comunicação do risco seja feita à 

sociedade? 

8. A existência do risco pode ser um impedimento para a implementação de uma 

atividade econômica mesmo que o meio científico não possa fornecer modelos de 

predição bem estabelecidos? 

9. O desenvolvimento socioeconômico é necessário, mas como controlar a população 

de vetores ou as possíveis transmissões sem causar outros desequilíbrios?  
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10. Desenvolvimento sustentável é hoje um modelo capaz de integrar todos os 

aspectos que envolvem a saúde? 

11. Como fazer para que o princípio da precaução seja aceito e aplicado às situações 

de risco diante de tantas incertezas?  

12. Hoje, agora, o que deve ser feito diante de um contexto que expõe uma 

determinada população ao risco de infecção pelo T. cruzi?  

 O princípio da precaução poderia se apresentar como um instrumento jurídico e 

político capaz de orientar a política da saúde ambiental. Sua aplicação também depende de 

outros princípios relevantes como o da responsabilidade, da ética, da participação e da 

solidariedade, entre outras iniciativas políticas. Sua idéia central baseia-se na ação de 

‗prever e prevenir‘, e sua aceitação como instrumento de gestão requer mudanças 

significativas de pensamento e comportamento.   

Em suma, este trabalho amplia a abrangência dessas ‗informações indispensáveis‘ 

para a vigilância epidemiológica e torna evidente que as questões sobre meio ambiente e 

saúde possuem uma ligação intrínseca e não podem mais ser tratadas de forma unissetorial 

e unidimensional. Lacunas no campo das políticas públicas poderiam ser corrigidas se estas 

questões fossem inseridas na agenda dos setores governamentais que, de alguma forma, 

interferem sobre o meio ambiente, alterando a dinâmica de vários agentes etiológicos e de 

seus vetores. Isto permitiria a adequação dos planos de gestão de diferentes setores do 

governo, incidindo diretamente sobre a saúde pública.  
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RECOMENDAÇÕES 

  

O levantamento dos dados em campo, associados a outras informações obtidas junto 

às famílias entrevistadas, permitiu avaliar o programa de controle e identificar algumas 

medidas a serem aplicadas para melhorar a sua eficácia.  

A partir dos triatomíneos capturados pelos agentes em campo, pequenos mostruários 

podem ser feitos com as espécies de vetores na região para serem deixados nas escolas, 

com os presidentes de associações e agentes de saúde. O reconhecimento dos vetores é 

fundamental para melhorar a participação comunitária, sobretudo da população mais jovem, 

no processo de vigilância entomológica. 

Esforços devem ser empreendidos no sentido de encontrar formas menos burocráticas 

para fornecer maior apoio logístico aos agentes em campo, bem como investir em novos 

equipamentos como GPS e computador de mão, além de treinamentos para o manuseio 

destes. Formas de incentivo e de valorização do árduo trabalho destes agentes podem 

aumentar a produtividade e melhorar o desempenho profissional de cada um.  

Os setores governamentais responsáveis pelas modificações do meio ou que 

contribuem de forma direta ou indireta para isto, deveriam apoiar pesquisas sobre a ecologia 

de triatomíneos e contribuir para a criação de programas de monitoramento ambiental e em 

saúde pública. Por exemplo, parte da taxa de licenciamento ambiental e das multas 

aplicadas por infrações ambientais poderia assim contribuir para a gestão do risco.  

O PCDCh deveria ampliar sua coleta de informações sobre o controle de endemias e 

vetores, bem como criar um banco de dados único contendo as seguintes variáveis: 

localidade, município, ponto de referência, n° do PIT onde foi deixado o exemplar, nome 

completo e apelido do(a) responsável pela Ud onde foi capturado o inseto, n° de habitantes 

no domicílio, local de captura (i.e. quarto, sala, cerca e lenha com o tipo de madeira, etc.), 

data de entrega do vetor no PIT, data de entrada do vetor no laboratório, nome do 

laboratorista, quantidade de indivíduos capturados por local de captura, espécie e estádio 

(ninfa ou adulto), sexo dos vetores, presença de animais na Ud (quais?), quantidade de 

exemplares examinados, positivo ou negativo para o T. cruzi, coordenadas geográficas da 

Ud infestada e com presença de insetos infectados, data da busca ativa pelos agentes de 

campo, data e locais borrifados, nome do agente que efetuou a atividade de busca e/ou 

borrifação, data de retorno dos resultados à família, nome do agente que entregou o 

resultado à família e, um campo para observações.  

As ações do PCDCh podem ser otimizadas por meio da criação de um sistema de 

monitoramento e alerta ambiental e epidemiológico que será justificado a seguir, podendo 

ser estendido para outras endemias.  
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Dentro dos contextos geográfico e socioambiental e econômico e nas perspectivas 

desta tese, procurou-se refletir sobre a possibilidade de estabelecer e consolidar um 

observatório em torno das interações meio ambiente – saúde a fim de melhorar, no estado 

da Bahia, a governança das regiões em vias de degradação ambiental. Este observatório 

poderia se apresentar sob a forma de uma rede de reflexão e de ação (FIGURA 69) que 

poderia participar, pela mobilização do savoir-faire, de espaços de avaliação e orientação 

das políticas ambientais e de saúde pública. Além disto, poderia atuar no campo da 

educação e da comunicação visando promover a durabilidade dos recursos naturais e de 

proteção do meio ambiente e da saúde pública.  

A idéia de consolidar este tipo de observatório foi, também, pensada para mobilizar 

competências externas à região e ao Brasil que poderiam contribuir para o planejamento de 

ações preventivas em saúde associadas aos programas de desenvolvimento 

socioeconômicos locais e regionais. Isto poderia ser feito com a colaboração e o 

engajamento das instituições públicas e de pesquisa, e com a cooperação técnica 

internacional.   

O observatório iria, então, focar o estado da Bahia dentro de uma abordagem 

intersetorial, o que representaria um modelo original e inovador no Brasil. Pretende-se, 

assim, fornecer ferramentas e métodos integrados que atuariam sobre a caracterização da 

diversidade dos meios onde circulam os sistemas epidemiológicos, que poderiam identificar 

indicadores e permitiriam a espacialização do risco de exposição das populações humanas 

aos sistemas epidemiológicos em diferentes níveis e escalas. Tais ferramentas também 

descreveriam as redes sociais de atores que intervêm na caracterização e gestão política do 

risco sanitário, e associariam as escalas de análise das dinâmicas em meio ambiente – 

saúde às escalas de aplicação das políticas públicas. 

Neste contexto, o setor público poderia intervir, de forma articulada entre os setores 

governamentais e a sociedade, orientando as ações de desenvolvimento de acordo com a 

estratégia da sustentabilidade, sem negligenciar a componente saúde. 
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Um pré-projeto dessa proposta de monitoramento ambiental para a saúde foi 

elaborado para ser implementado pelo Instituto do Meio Ambiente (IMA) do Estado da Bahia 

(APÊNDICE R). Esta proposta foi apresentada ao Núcleo de Defesa do São Francisco do 

Ministério Público da Bahia e aos demais órgãos federais e estaduais do meio ambiente, 

agricultura e saúde, que fazem parte do programa de Fiscalização Preventiva Integrada do 

São Francisco (FPI). Em 07 de junho de 2010, a proposta foi aprovada pelos membros 

deste programa.   
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UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UnB  
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL -  CDS  

SAS Quadra 05, Bloco H, 2o andar, Sala 200 
CEP: 70.070-914 - Brasília - DF 
Tel.: (061) 3322.2550/3321.5001 - Fax: (061) 3322.8473 
e-mail: unbcds@cds.unb.br  /  annamaria@unb.br  

CARACTERÍSTICAS  DA  FAMÍLIA  E  DO  AMBIENTE 
Eu, Annamaria de Fátima Venâncio, estudante do curso de doutorado da Universidade de 

Brasília, solicito sua colaboração respondendo este questionário para uma pesquisa sobre as 

inter-relações existentes entre meio ambiente, saúde pública e políticas públicas, tendo como 

estudo de caso a doença de Chagas. Todas as informações serão utilizadas para o 

desenvolvimento de meu projeto de tese de doutorado e tratadas de forma confidencial 

(nenhum nome será citado). Agradeço a sua participação! 

FICHA nº                                             FUNASA nº                               Data/Hora:   

 

Coordenadas geográficas:__________________________________________ Altitude: _______ 

Nome completo: 

1. Localidade:  

2. Área:         (    ) Urbana                                  (    ) Rural 

3. Sexo          (    ) Masculino                              (    ) Feminino 

4. Idade:  5. N˚ moradores da casa: 

5. Local de nascimento:                                                                   Estado:   

6. Quando chegou ao município? 

7. Por quê mudou? 

 

8. Alguém aqui costuma dormir em outro lugar? Quem, aonde e frequência? 

  

9. Grau de instrução do entrevistado: 

 

 

 

10. Quem freqüenta a escola em sua casa? 

  

 

 

11. Atividade(s) do pai:     

 

12. Atividade(s) da mãe:   

  

13. Atividade(s) filho(s) ou componentes da família: 

 

14. Quem cuida da casa? 

 

 

15. Quem cuida do quintal?  
 

16. Animais de criação próximo à moradia: 
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17. Eles entram em casa?    

 

18. Onde dormem os animais?  

19. Tem costume de amarrar algum desses animais?   

 

20. Onde? 

 

21. Qual a espécie da árvore ou da madeira da cerca? 

 

 

22. Sua habitação é:      (     ) própria      (     ) alugada        (     ) outro  

23. A área de cultivo é:  

(     ) própria                                            

(     ) arrendada       

(     ) arrenda para terceiros   

 

 (     ) sistema de meação 

 (     ) cede para sistema de meação       

 (     ) outro 

24. Qual a área plantada? 

 

25. Produtos de cultivo para Comércio e/ou Subsistência : 

 

26. Usa agrotóxicos? Qual? 

 

 

27. Têm celas para montaria? 

 

28. Onde ficam guardadas? 

 

29. Principais problemas do local: 

 

 

 

30. Quem deveria resolver esses problemas?  

 

31. Para resolver esses problemas o Sr.(a) estaria disposto a participar de: 

(     ) reuniões             ) mutirões        (     ) outro  

32. É importante cuidar da natureza? Como? 

 

 

33. Que mudanças no meio ambiente você tem 

observado? (escala local) 

(     ) Aumento das inundações 

(     ) Clima cada vez mais quente 

(     ) Cada vez menos chuva 

(     ) Aumento da poluição do ar 

(     ) Colheitas cada vez piores 

(     ) Diminuição da vegetação 

 

 

(     ) Solos cada vez mais pobres 

(     ) Secas prolongadas  

      (     ) Rios cada vez mais contaminados 

      (     ) Falta de água (poços e rios secando) 

      (     ) Aumento de insetos e pragas  

      (     ) Outros   

34. Essas mudanças podem causar: 

(     ) Doenças de pele 

(     ) Doenças respiratórias 

(     ) Doenças intestinais 

 

(     ) Doenças do coração 

(     ) Doenças digestivas 

(     ) Outros 

35. Nos últimos 05 anos a quantidade de: 

Aves                         (   ) aumentou            (   ) diminuiu            (   ) está igual 

Árvores                     (   ) aumentou            (   ) diminuiu            (   ) está igual 

Animais silvestres    (   ) aumentou            (   ) diminuiu            (   ) está igual 
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36. Qualidade de vida. O que é viver bem para você? 

  

 

 

 

37. O(A) Sr.(a) participa de alguma associação e/ou reuniões promovidas pelo poder público ou 

ONGs? Se não, está disposto a participar? 

 

 

38. O(A) Sr.(a) está disposto a mudar alguns hábitos do seu dia-a-dia, sua maneira de fazer as 

coisas para melhorar a sua vida? 

 

39. Usam inseticidas dentro e/ou fora da casa? Qual? 

 

 

40. Aonde o(a) Sr.(a) viu um barbeiro pela última vez? Quando? 

 

 

41. O que fez com o barbeiro? 

 

 

 

 

 

42. Sabe o que é PIT (S/N): (    )    

Já levou barbeiros ao PIT de sua localidade?     

 

43. Teve resposta do PIT ou dos guardas?      

44. O que é desenvolvimento sustentável para o(a) Sr.(a)? 

 

  

45. O que precisa ser feito para melhorar o local em que mora? 

 

 

 

46. Projetos implantados para o desenvolvimento da sua região e por quem? 

 

 

 

47. Plantas e madeiras de uso mais frequente: 

 

Cascas de uso medicinal: 

 

48. Animais do mato que aparecem perto da casa ou em sua terra: 
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FICHA DESCRITIVA DA UNIDADE DOMICILIAR 

FICHA nº                                             FUNASA nº                               Data/Hora:   

1. Casa:    
(     ) isolada        

(     ) agrupada 

(     ) agrupada-2 

(     ) agrupada-3 

 

(     ) agrupada-4 

(     ) geminada isolada 

(     ) geminada no agrupamento 

(     ) outro 

2. Tipo da casa: 

(     ) alvenaria 

(     ) taipa   

(     ) madeira 

 

(     ) adobe/tijolo cru   

(     ) adobe/tijolo cozido 

(     ) outro 

3. Reboco completo?       

6. Tipo de telhado:  

(     ) cerâmica 

(     ) eternit 

 

(     ) palha 

(     ) outro 

7. Tipo de piso: 

(     ) cerâmica 

(     ) cimento 

(     ) terra batida 

(     ) madeira 

(     ) outro 

4. Tipo do depósito: Telhado: ___________ 

(     ) alvenaria            Piso: ______________ 

(     ) taipa   

(     ) madeira 

 

(     ) adobe/tijolo cru   

(     ) adobe/tijolo cozido 

(     ) outro 

5. Reboco completo?       

8. Observações do interior da casa:  

(     ) animais                          

(     ) fezes de animais  

(     ) poeira        

 

(     ) desordem                    

(     ) detritos/sujeiras  

(     ) fendas/fissuras              

9. Higiene: 
(     ) boa            (     ) média            (      ) ruim            (     ) péssima 

10. Luz: 

(     ) Lamparina   

(     ) Placa solar  

(     ) Fifó   

 

(     ) Rede elétrica    

(     ) Velas 

(     ) outro 

11. Peridomicílio: 

(     ) Isolado          (     ) Contíguo          (     ) Compartilhado 

12. Tipo da estrutura: 

(     ) aberta          (     ) fechada           (     ) semifechada            (     ) Outro 

13. Tipo de cercas no entorno da habitação: 
(     ) estaca com tela/arame     

(     ) madeira roliça fina 

(     ) madeira roliça grossa 

 

(     ) cisal inteiro 

(     ) cisal partido ao meio 

(     ) outro         

14. Plantas existentes no quintal: 

 

 

15. Distância (em passos) da casa com relação ao: 

Curral: _______________________             Chiqueiro: __________________________  

Galinheiro: ____________________            Puleiros: ___________________________ 

Abrigo do cachorro: _____________            Depósito de telhas/tijolos/lajes: __________ 

Amontoados de madeira: _________            Mata: ______________________________ 

Dolina: _______________________            Gruta: ______________________________ 

Rocha: ________________________           Depósito: ___________________________ 

Luz fora da casa: ________________           Rio: _______________  Outros: 



 

273 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice C  

 

 

 

 

 



 

274 

 

 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UnB  
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL -  CDS  

SAS Quadra 05, Bloco H, 2o andar, Sala 200 
CEP: 70.070-914 - Brasília - DF 
Tel.: (061) 3322.2550/3321.5001 - Fax: (061) 3322.8473 
e-mail: unbcds@cds.unb.br  /  annamaria@unb.br  

Eu, Annamaria de Fátima Venâncio, estudante do curso de doutorado da Universidade de Brasília, 
solicito sua colaboração respondendo este questionário para uma pesquisa sobre o nível de 
conhecimento da doença de Chagas dos alunos e professores em sua escola. Todas as informações 
serão utilizadas para o desenvolvimento de meu projeto de tese de doutorado e tratadas de forma 
confidencial (nenhum nome será citado). Agradeço a sua participação! 

AVALIAÇÃO SOBRE O CONHECIMENTO DA DOENÇA DE CHAGAS E DE 

SEU INSETO VETOR 

Ficha n°: ________ 

Sexo: ___________     Idade: ___________      Localidade: ___________________________ 

Escolaridade/Série: _____________________________      Data: ___________________ 

1. Reconhecimento dos barbeiros (bicudo, bicho parede ou chupão) adultos.        

A. (   ) Sim           B. (   ) Não           C. (   ) Não sei                                                       

2. Na casa, os barbeiros podem estar  

A. (   ) na cozinha     

B. (   ) nos quartos    

 

C. (   ) na sala     

D. (   ) outros. Aonde? 

3. No quintal os barbeiros podem estar  

A. (   ) galinheiro     

B. (   ) curral     

 

C. (   ) depósito    

D. (   ) outros. Aonde?     

4. Os barbeiros costumam ficar  

A. (   ) na parede     

B. (   ) no teto  

C. (   ) embaixo do colchão 

 

D. (   ) nas rachaduras das paredes 

E. (   ) outros. Aonde? 

5. Os barbeiros são mais encontrados em casas bagunçadas. 

A. (   ) certo           B. (   ) errado           C. (   ) não sei                                                       

6. Os barbeiros podem ser encontrados em: 

A. (   ) casas de adobe com reboco     

B. (   ) casas de adobe sem reboco   

C. (   ) casas cobertas com telha 

 

D. (   ) casas cobertas com palha 

E. (   ) outros. Aonde? 

7. Os barbeiros também podem ser encontrados em árvores vivas (nas cascas) ou mortas, em 

ninhos de passarinhos e nas rochas. 

A. (   ) certo           B. (   ) errado           C. (   ) não sei                                                       

8. Os barbeiros se alimentam de sangue. 

A. (   ) certo           B. (   ) errado           C. (   ) não sei                                                       

9. Os barbeiros se alimentam geralmente à noite. 

A. (   ) certo           B. (   ) errado           C. (   ) não sei                                                       

10. Os barbeiros picam: 

A. (   ) as pessoas 

B. (   ) as galinhas e outras aves 

 

C. (   ) os cachorros e outros mamíferos 

D. (   ) outros. Quem? 
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11. Os barbeiros transmitem uma doença. 

A. (   ) certo           B. (   ) errado           C. (   ) não sei                                                       

12. A doença transmitida pelos barbeiros ataca o coração. 

A. (   ) certo           B. (   ) errado           C. (   ) não sei                                                       

13. O nome da doença é Chagas. 

A. (   ) certo           B. (   ) errado           C. (   ) não sei                                                       

14. Os barbeiros transmitem a doença de Chagas através das fezes. 

A. (   ) certo           B. (   ) errado           C. (   ) não sei                                                       

15. Outras formas de transmissão da doença:   

A. (   ) congênita (de mãe para filho) 

B. (   ) pelo sangue  

C. (   ) transplante de órgãos digestivos  

 

C. (   ) por alimentos  

E. (   ) pela urina de animais 

F. (   ) outra. Qual? 

16. Nem todos os barbeiros transmitem a doença de Chagas. 

A. (   ) certo           B. (   ) errado           C. (   ) não sei                                                       

17. Você aceitaria participar de reuniões ou de campanhas de prevenção contra doenças?  

A. (   ) Sim           B. (   ) Não           C. (   ) Não sei                                                       

18. Você sabe o que é PIT (Posto de Informação de Triatomíneo)? 

A. (   ) Sim           B. (   ) Não           C. (   ) Não sei                                                       

19. Como você ficou sabendo sobre o PIT? 

A. (    ) pelo guarda  

B. (    ) em casa 

 

C. (    ) na escola 

D. (    ) outra forma. Como?  

20. Onde você mora tem um PIT? 

A. (   ) Sim           B. (   ) Não           C. (   ) Não sei                                                       

21. Você sabe quem é responsável pelo PIT? 

A. (   ) Sim           B. (   ) Não           C. (   ) Não sei                                                       

22. Sua família já encaminhou algum barbeiro ao PIT? 

A. (   ) Sim           B. (   ) Não           C. (   ) Não sei                                                       

23. Vocês tiveram resposta do responsável pelo PIT ou do guarda? 

A. (   ) Sim           B. (   ) Não           C. (   ) Não sei                                                       

24. Foram realizadas campanhas para o combate à doença de Chagas onde você mora?  

A. (   ) Sim           B. (   ) Não           C. (   ) Não               De que tipo?                                        
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Alunos de Santa Rita Alunos da Matinha Santa Rita e Matinha 

Período vespertino Período noturno Período vespertino Professores 

Conhece o barbeiro? 

 

53.84% Não 

 

82% Sim 

 

77% Não 

 

88% Sim 

 

Encontra em que peça do domicílio*? 

 

89% quarto 

55% cozinha 

46% sala 

95% quarto 

 

 

84% quarto 

34% cozinha 

28% sala 

92% quartos 

67% sala 

63% cozinha 

Encontra em que local do domicílio*? 

 

 

80% parede 

70% rachaduras das paredes 

45% sob o colchão 

38% teto 

 

77% parede 

72% rachaduras das paredes 

50% sob o colchão 

32% teto 

 

58% rachaduras das 
paredes 

55% parede 

30% sob o colchão 

 

96% rachaduras das 
paredes 

79% parede 

71% sob o colchão 

42% teto 

E do peridomicílio*? 

 

81% depósito 

78% galinheiro 

42% curral 

100% galinheiro 

 

 

72% depósito 

60% galinheiro 

31% curral 

96% galinheiro 

63% depósito 

33% curral 

Associam a presença do barbeiro à 
bagunça no intradomicílio 

 

31% Sim 

17% Não 

24% Não sabe 

77% Sim 

 

 

67% Sim 

23% Não sabe 

 

79% Sim 

 

Tipo de moradia onde é encontrado o 
barbeiro* 

82% cobertura de palha 

71% adobe sem reboco 

95% adobe sem reboco 

12% cobertura de palha 

68% cobertura palha 

62% adobe sem reboco 

88% coberta com palha 

79% adobe sem reboco 

Encontram-se os insetos em árvores 
vivas (cascas) e mortas, ninhos de aves 
e rochas?  

53% Sim 
26% Não sabe 
 

82% Sim 
 
 

65% Sim 
25% Não sabe 
 

79% Sim 
 
 

Os barbeiros se alimentam de sangue? 89% Sim 86% Sim 76% Sim 96% Sim 

Alimentam-se geralmente à noite? 

 

61% Sim 

28% Não sabe 

82% Sim 

 

67% Sim 

 

88% Sim 

 

Quem os barbeiros picam*? 

 

 

 

90% pessoas 

51% cachorro, outros 
mamíferos 

 

91% pessoas 

 

 

 

94% pessoas 

32% cachorros outros 
mamíf. 

26.5% galinhas 

96% pessoas 

71% galinhas 

46% cachorros, outros 
mamíferos 

Os barbeiros transmitem uma doença 94% Sim 95% Sim 97% Sim 96% Sim 

 APÊNDICE D - Principais resultados da enquête realizada na escola de Santa Rita e da Matinha, município de Iraquara-BA Cont. APÊNDICE K 
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Alunos de Santa Rita Alunos da Matinha Santa Rita e Matinha 

Período vespertino Período noturno Período vespertino Professores 

Modo de transmissão da doença* 

 

 

65% Sangue 

34% Transplante de órgãos  

28% Congênita e urina de 
animais 

68% Sangue 

55% Transplante de órgãos 

22% Congênita 

 

71% Sangue 

35% Alimentos 

26% Congênita 

 

63% Sangue 

42% Transplante de órgãos 

17% Alimentos 

 

Nem todos os barbeiros transmitem a 
DCh 

 

38% Sim 

36% Não sabe 

 

73% Sim 

22% Não 

 

44% Sim 

32% Não sabe 

 

79%     Sim 

12.5%  Não 

 

Os barbeiros transmitem a DCh pelas 
fezes 

26% Sim 

 

64% Sim 

 

29% Sim 

 

71% Sim 

 

Participaria reuniões/campanhas 
prevenção 

64% Sim 

 

73% Sim 

 

71% Sim 

 

92% Sim 

 

Realização de campanhas na localidade 

 

39% Não sabe 

32% Não 

 

64% Sim 

 

 

35% Não 

32% Não sabe 

31% Sim 

50% Sim 

29% Não sabe 

 

Total de respondentes 156 22 113 15 

Média de idade dos respondentes 14 35 13 33 

* Questões com múltiplas respostas
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FICHA DE CLASSIFICAÇÃO DOS INSETOS CAPTURADOS NAS UNIDADES DOMICILIARES – ANO ________ 

 
 
Município:                                                             Localidade:                                                                       Data: 
__________________________________ 

Nº 
Tubo 

Ficha 

 

FNS 

 
Local de 
captura 

Espécie 

(+/- p/ T. cruzi) Ovos 

 
 

Exúvias 

L1 
 

a/na/c/
m 

L2 
 

a/na/c/
m 

L3  
 

a/na/c/
m 

L4  
 

a/na/c/
m 

L5  
 

a/na/c/
m 

AF  
 

a/na/c/
m 

AM  
 

a/na/c/
m 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Nota: * Entregue pelo morador; L = larva + estádio do inseto; AF = adulto fêmea; AM = adulto macho; a = alimentado; na = não alimentado; c = cheio; M = morto 
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APÊNDICE F - Relação das espécies encontradas nas áreas de floresta estacional decidual, floresta 

estacional semidecidual e cerrado, Iraquara-BA (2004). Tipos de ecossistemas: caatinga (Ca), 

campo rupestre (Cr), Cerrado (Ce), Florestas (Fl), Brejos (Br). 

Família Nome Científico Nome Vulgar Ecossistemas 

Anacardiaceae Myracrodruon urundeuva Allemão aroeira Ca, Ce, Cr 

 Tapirira guianensis Aubl. pau-pombo Ca, Br 

Apocynaceae Aspidosperma sp peroba  

 Hancornia speciosa Gomes mangaba Ca 

Asteraceae Eremanthus incanus (Less.) Less. candeia  Ca, Ce 

Bignoniaceae Tabebuia sp peroba   

Boraginaceae Cordia cf. harleyi Tar. D. Bernardo Ca 

Brassicaceae Capparis jacobinae Moric ex Eichler icó Ca, Br 

Burseraceae 

Commiphora leptophloeos (Mart.) 

J.B.Gillet 

Umburana 

 

Ca 

 

Celastraceae Maytenus robusta Reiss. estraladeira Ca, Ce, Fl 

Chrysobalanaceae Licania kunthiana Hook. f. Cap. Brechó Ca, Ce, Cr, Fl 

 Licania sp1 rama-de-garrote   

 Licania sp2 oiti  

Clusiaceae Clusia nemorosa G.Mey. mucugê-bravo Cr, Fl 

Combretaceae Terminalia sp mussambé  

Ebenaceae Diospyros sericea A.DC.  macaqueira Ce, Cr, Fl 

Euphorbiaceae Croton moritibensis Baill. quebra-facão Ca, Fl 

 Croton sp velame   

 Jatropha martiusi  (Pohl)Baill. mamãozinho Ca 

Fabaceae-

Caesalpinioideae Caesalpinia pyramidalis Tul. pau-de-rato (catingueira) Ca, Fl 

Fabaceae-Faboideae 

Acosmium dasycarpum (Vog.) 

Yakovl. desconhecido 1 Ce, Cr 

 Bowdichia virgilioides Kunth sucupira Ce, Fl 

 Machaerium sp formiguinha  

Fabaceae- Mimosoideae 

 

 

Anadenanthera colubrina (Vell.) 

Brenan var. cebil (Griseb.) Altschul 

 

Angico 

 

 

Ca, Fl 

 

 

 Plathymenia reticulata Benth. angiquinho Ca, Fl 

Humiriaceae Humiria balsamifera (Aubl.) J.St.-Hil. oiti Cr 

Lauraceae Ocotea velloziana (Meissner) Mez loro Cr 

Icacinaceae Emmotum nitens (Benth.) Miers. carne-de-vaca Ce, Cr, Fl 

Malvaceae 

Cavanillesia arborea 

(Willd.)K.Schum. barriguda Fl 

 Pseudobombax sp imbira  

Melastomataceae Miconia sp1 canela-de-velho  

 Miconia sp2 pagão  

 Mouriri glazioviana Cogn. puçá Cr 

Moraceae Ficus sp gameleira  

Myrtaceae Myrcia sp araçá  

 

Myrciaria cf. dubia (Kunth) 

McVaugh cambuí Ca, Ce 

Nyctaginaceae Guapira sp farinha-seca  

Proteaceae Roupala montana Aubl. carne-de-vaca Ce 

Rubiaceae Psychotria sp  erva-de-rato  

Rutaceae Zanthoxylum cf. rhoifolium Lam. laranjeira Ca, Ce, Cr, Fl 

Sapotaceae 

Micropholis gardneriana (A.DC.) 

Pierre  cafezinho Ce, Cr, Fl 

 Pouteria ramiflora (Mart.) Radlk. roca Ca, Ce, Fl 

Simaroubaceae Simarouba amara Aubl. pau-paraíba Ce, Fl 



 

283 

 

Cont. APÊNDICE F 

Família Nome Científico Nome Vulgar Ecossistemas 

Vochysiaceae Vochysia thyrsoidea Pohl. pau-terra Ce 

 Indet. Indet. 01 desconhecido 2  

 Indet. 02 sete-cascas  

 Indet. 03 cangerana  

 Indet. 04 limão-de-cotia  

 Indet. 05 cipó  

 Indet. 06 pau-de-uruçú  

 Indet. 07 murta  

 Indet. 08 ingazeira  

 Indet. 09 canudo-de-cachimbo  

  Indet. 10 limeira   
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APÊNDICE G - Parâmetros fitossociológicos das espécies arbustivo-arbóreo do ecossistema Floresta Estacional Decidual. Fazenda Lapa 

Doce, Iraquara – BA (2004), ordenados decrescentemente pelo IVI. N= Número total de indivíduos da espécie; U= Número de parcelas 

em que a espécie ocorre; AB= Área Basal (m
2
/ha); DA (Ind./ha)= Densidade Absoluta; Densidade Relativa (%); Freqüência Absoluta; 

Freqüência Relativa (%); DoA (m
2
/ha)= Dominância Absoluta; DoR (%)= Dominância Relativa; VC= Valor de Cobertura;  VC (%)= 

Percentual do Valor de Cobertura; VI= Valor de Importância; VI(%)= Percentual do Valor de Importância.  

Nome Científico N U AB DA  DR (%)  FA FR DoA  DoR (%)  VC VC (%) VI VI (%) 

Croton moritibensis 72 10 0,2229 888,889 50,35 100 17,86 2,751 14,47 64,818 32,41 82,675 27,56 

Commiphora leptophloeos 8 6 0,2605 98,765 5,59 60 10,71 3,216 16,91 22,506 11,25 33,22 11,07 

Cavanillesia arborea 2 2 0,379 24,691 1,4 20 3,57 4,679 24,6 26,003 13 29,574 9,86 

Miconia sp1 15 5 0,139 185,185 10,49 50 8,93 1,716 9,03 19,516 9,76 28,444 9,48 

Anadenanthera colubrina var. cebil 4 3 0,2869 49,383 2,8 30 5,36 3,543 18,63 21,426 10,71 26,783 8,93 

Caesalpinia pyramidalis 6 4 0,0297 74,074 4,2 40 7,14 0,367 1,93 6,124 3,06 13,266 4,42 

Licania sp1 7 3 0,0341 86,42 4,9 30 5,36 0,42 2,21 7,106 3,55 12,463 4,15 

Acosmium dasycarpum 5 4 0,0226 61,728 3,5 40 7,14 0,279 1,47 4,963 2,48 12,106 4,04 

Indet. 01 3 3 0,011 37,037 2,1 30 5,36 0,136 0,72 2,813 1,41 8,17 2,72 

Jatropha martiusi 4 2 0,016 49,383 2,8 20 3,57 0,197 1,04 3,835 1,92 7,407 2,47 

Plathymenia reticulata 3 2 0,0227 37,037 2,1 20 3,57 0,28 1,47 3,569 1,78 7,14 2,38 

Machaerium sp 2 2 0,0224 24,691 1,4 20 3,57 0,277 1,45 2,853 1,43 6,425 2,14 

Myracrodruon urundeuva 2 2 0,0214 24,691 1,4 20 3,57 0,265 1,39 2,79 1,39 6,361 2,12 

Capparis jacobinae 2 2 0,01 24,691 1,4 20 3,57 0,123 0,65 2,048 1,02 5,619 1,87 

Tabebuia sp 3 1 0,0112 37,037 2,1 10 1,79 0,139 0,73 2,828 1,41 4,614 1,54 

Indet. 02 1 1 0,0268 12,346 0,7 10 1,79 0,33 1,74 2,437 1,22 4,223 1,41 

Ficus sp 1 1 0,0161 12,346 0,7 10 1,79 0,199 1,05 1,745 0,87 3,531 1,18 

Aspidosperma sp 1 1 0,0032 12,346 0,7 10 1,79 0,039 0,21 0,906 0,45 2,692 0,9 

Indet. 03 1 1 0,0026 12,346 0,7 10 1,79 0,032 0,17 0,867 0,43 2,652 0,88 

Pseudobombax sp 1 1 0,0023 12,346 0,7 10 1,79 0,028 0,15 0,849 0,42 2,634 0,88 

Total 143 10 1,5403 1765,432 100 560 100 19,016 100 200 100 300 100 
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APÊNDICE H – Parâmetros fitossociológicos das espécies arbustivo-arbóreo do ecossistema Floresta estacional semidecidual. Schubert 

(Chuba), Iraquara-BA (2004), ordenados decrescentemente pelo IVI. N= Número total de indivíduos da espécie; U= Número de parcelas 

em que a espécie ocorre; AB= Área Basal (m
2
/ha); DA (Ind./ha)= Densidade Absoluta; Densidade Relativa (%); Freqüência Absoluta; 

Freqüência Relativa (%); DoA (m
2
/ha)= Dominância Absoluta; DoR (%)= Dominância Relativa; VC= Valor de Cobertura;  VC (%)= 

Percentual do Valor de Cobertura; VI= Valor de Importância; VI(%)= Percentual do Valor de Importância.  

Nome Científico N U AB DA  DR (%)  FA FR DoA  DoR (%)  VC VC (%) VI VI (%) 

Guapira sp 33 9 0,2711 407,407 18,64 90 9,38 3,347 16,65 35,29 17,65 44,665 14,89 

Roupala montana 28 8 0,1399 345,679 15,82 80 8,33 1,727 8,59 24,41 12,21 32,744 10,91 

Clusia nemorosa 19 8 0,1903 234,568 10,73 80 8,33 2,35 11,69 22,422 11,21 30,756 10,25 

Maytenus robusta 15 9 0,1206 185,185 8,47 90 9,38 1,489 7,41 15,88 7,94 25,255 8,42 

Cordia cf. harleyi 15 6 0,1343 185,185 8,47 60 6,25 1,658 8,25 16,72 8,36 22,97 7,66 

Terminalia sp 6 4 0,2502 74,074 3,39 40 4,17 3,089 15,36 18,753 9,38 22,919 7,64 

Ocotea velloziana 8 4 0,1027 98,765 4,52 40 4,17 1,267 6,3 10,823 5,41 14,99 5 

Micropholis gardneriana 8 8 0,0322 98,765 4,52 80 8,33 0,397 1,98 6,495 3,25 14,829 4,94 

Psychotria sp  6 5 0,0539 74,074 3,39 50 5,21 0,665 3,31 6,699 3,35 11,907 3,97 

Mouriri glazioviana 5 4 0,0624 61,728 2,82 40 4,17 0,77 3,83 6,654 3,33 10,821 3,61 

Pouteria ramiflora 2 2 0,068 24,691 1,13 20 2,08 0,84 4,18 5,307 2,65 7,39 2,46 

Indet. 05 4 4 0,0032 49,383 2,26 40 4,17 0,039 0,2 2,456 1,23 6,622 2,21 

Myrciaria cf. dubia 3 3 0,0121 37,037 1,69 30 3,13 0,149 0,74 2,438 1,22 5,563 1,85 

Indet. 08 2 2 0,0307 24,691 1,13 20 2,08 0,379 1,89 3,016 1,51 5,099 1,7 

Indet. 04 3 2 0,0207 37,037 1,69 20 2,08 0,256 1,27 2,968 1,48 5,051 1,68 

Miconia sp2 3 2 0,0112 37,037 1,69 20 2,08 0,138 0,69 2,383 1,19 4,466 1,49 

Zanthoxylum cf. rhoifolium 2 2 0,0117 24,691 1,13 20 2,08 0,144 0,72 1,846 0,92 3,929 1,31 

Myrcia sp 2 2 0,007 24,691 1,13 20 2,08 0,087 0,43 1,56 0,78 3,644 1,21 

Diospyros sericea 2 1 0,0173 24,691 1,13 10 1,04 0,214 1,06 2,192 1,1 3,234 1,08 

Licania kunthiana 1 1 0,0183 12,346 0,56 10 1,04 0,226 1,13 1,691 0,85 2,733 0,91 

Indet. 06 1 1 0,0183 12,346 0,56 10 1,04 0,226 1,13 1,691 0,85 2,733 0,91 

Tapirira guianensis 1 1 0,014 12,346 0,56 10 1,04 0,173 0,86 1,427 0,71 2,469 0,82 

Simarouba amara 1 1 0,0109 12,346 0,56 10 1,04 0,135 0,67 1,234 0,62 2,276 0,76 

Eremanthus incanus 1 1 0,0082 12,346 0,56 10 1,04 0,101 0,5 1,066 0,53 2,107 0,7 
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Cont. APÊNDICE H 

Nome Científico N U AB DA  DR (%)  FA FR DoA  DoR (%)  VC VC (%) VI VI (%) 

Indet. 09 1 1 0,0046 12,346 0,56 10 1,04 0,057 0,28 0,846 0,42 1,888 0,63 

Indet. 10 1 1 0,0035 12,346 0,56 10 1,04 0,043 0,22 0,78 0,39 1,822 0,61 

Croton sp 1 1 0,0032 12,346 0,56 10 1,04 0,039 0,2 0,761 0,38 1,802 0,6 

Indet. 07 1 1 0,0032 12,346 0,56 10 1,04 0,039 0,2 0,761 0,38 1,802 0,6 

Licania sp2 1 1 0,0026 12,346 0,56 10 1,04 0,032 0,16 0,723 0,36 1,765 0,59 

Aspidosperma sp 1 1 0,0023 12,346 0,56 10 1,04 0,028 0,14 0,706 0,35 1,748 0,58 

Total 177 10 1,6284 2185,185 100 960 100 20,104 100 200 100 300 100 

 

 

APÊNDICE I – Parâmetros fitossociológicos das espécies arbustivo-arbóreo do ecossistema Cerrado. Riacho do Mel, Fazenda Saquinho, 

Iraquara – BA (2004), ordenados decrescentemente pelo IVI. N= Número total de indivíduos da espécie; U= Número de parcelas em que 

a espécie ocorre; AB= Área Basal (m
2
/ha); DA (Ind./ha)= Densidade Absoluta; Densidade Relativa (%); Freqüência Absoluta; 

Freqüência Relativa (%); DoA (m
2
/ha)= Dominância Absoluta; DoR (%)= Dominância Relativa; VC= Valor de Cobertura;  VC (%)= 

Percentual do Valor de Cobertura; VI= Valor de Importância; VI(%)= Percentual do Valor de Importância. 

Nome Científico N U AB DA DR (%) FA FR DoA DoR (%) VC VC (%) VI VI (%) 

Vochysia thyrsoidea 16 8 0,1643 197,531 43,24 80 42,11 2,028 42,05 85,292 42,65 127,397 42,47 

Emmotum nitens 16 6 0,1848 197,531 43,24 60 31,58 2,281 47,29 90,533 45,27 122,112 40,7 

Eremanthus incanus 2 2 0,0077 24,691 5,41 20 10,53 0,095 1,97 7,38 3,69 17,906 5,97 

Humiria balsamifera 1 1 0,0183 12,346 2,7 10 5,26 0,226 4,69 7,396 3,7 12,659 4,22 

Hancornia speciosa 1 1 0,0127 12,346 2,7 10 5,26 0,157 3,26 5,96 2,98 11,224 3,74 

Bowdichia virgilioides 1 1 0,0029 12,346 2,7 10 5,26 0,035 0,74 3,439 1,72 8,702 2,9 

Total 37 10 0,3907 456,79 100 190 100 4,823 100 200 100 300 100 
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APÊNDICE J - Relação das espécies encontradas nas áreas de floresta estacional decidual, 

floresta estacional semidecidual e carrasco, Iraquara-BA (2008). Tipos de ecossistemas: 

caatinga (Ca), campo rupestre (Cr), Cerrado (Ce), Florestas (Fl), Brejos (Br). 

Família Nome Científico Nome Vulgar Ecossistemas ALCB 

Anacardiaceae Astronium sp gonçalo alves  s/n 

 Myracrodruon urundeuva Allemão aroeira Ca, Cr, Ce 82802 

Annonaceae Annonaceae 1 ciganinha  82652 

Apocynaceae Aspidosperma parvifolium A.DC. pitiá Ca, Fl, Ce 82614 

 Aspidosperma polyneuron Müll. Arg. Peroba Ca, Fl, Ce 82728 

 Aspidosperma pyrifolium Mart. Pereira Ca 82729 

 Aspidosperma sp1 pitiá  s/n 

 Aspidosperma sp2 pau-de-rego  s/n 

Bignoniaceae Tabebuia sp1 pau-d’  c   82800 

 Tabebuia sp2 sete-cascas  82715 

 Tabebuia sp3 ipê  s/n 

Brassicaceae Capparis flexuosa (L.)L. desconhecida Ca, Fl, Br 82623 

 Capparis yco Mart.ex.Eichler icó Ca s/n 

Cactaceae 

 

Brasiliopuntia brasiliensis (Willd.) 

A. Berger 

palminha 

 

Fl 

 

82722 

 

Caricaceae 

Jacaratia dodecaphylla (Vell.) 

A.DC. bananinha Ca 82804 

Celastraceae Celastraceae 1 cruzeiro  s/n 

 Maytenus catingarum Reissek pau-de-colher Ca, Cr 82721 

Chrysobalanaceae Couepia aff. ovalifolia Benth. oiti-de-morcego Cr, Fl 82735 

 Licania dealbata Hook. f. brechó Cr, Ce, Fl 82612 

 Licania sp1 rama-de-garrote  s/n 

 Licania sp2 oiti-de-morcego  s/n 

Clusiaceae Clusia nemorosa G. Mey. jaquinha Cr, Fl 82618 

Combretaceae Buchenavia cf. tomentosa Eichler mussambé  82619 

 Combretaceae 1 varinha-de-S. José  s/n 

Euphorbiaceae 

Chaetocarpus echinocarpus (Baill.) 

Ducke mamoninha Fl 82617 

 Croton moritibensis Baill. quebra-facão Ca, Fl 82713 

 Croton sp velame  s/n 

 Jatropha sp pinhão  s/n 

 Sapium glandulatum (Vell.) Taub. pau-de-leite Cr, Fl 82730 

Fabaceae-

Caesalpinioideae 

Caesalpinia bracteosa Tul. 

 

pau-de-rato 

 

Ca, Fl 

 

82726 

 

 Caesalpinia sp guanambira  82716 

 Copaifera langsdorffii Desf. pau-d’ó e  Fl 82734 

 Fabaceae-Caesalpinioideae 1 formiguinha  82710 

Fabaceae-Faboideae 

 

Amburana cearensis (Allemão) A.C. 

Sm. 

 

umburana-de-

cheiro Ca s/n 

 

Centrolobium sclerophyllum H.C. 

Lima putumujú Ca, Fl 82720 

 

Dalbergia cf. decipularis Rizz. & 

Matt. 

 bastião-de-arruda Fl 82654 

 Erythrina velutina Willd. mulungú  Ca s/n 

 Fabaceae-Faboideae 2 olho-de-boi  s/n 

 Machaerium brasiliense Vogel jacarandá Fl 82622 

 Swartzia apétala Raddi galinha Fl 82733 

Fabaceae-

Mimosoideae 

Anadenanthera peregrina (L.) Speg. 

 

angico 

 

Ca, Fl 

 

82651 
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Cont. APÊNDICE J 

Família Nome Científico Nome Vulgar Ecossistemas ALCB 

 Ingá sp ingá-facão  s/n 

 

Pseudopiptadenia brenanii G.P.Lewis 

& M.P.Lima 

angiquim  

 

Ca, Fl 

 

82620 

 

 

Anadenanthera colubrina (Vell.) 

Brenan 

 angico-vermelho 

Ca, Fl 

 

82616 

 

 Parapiptadenia sp espinheiro  82799 

Humiriaceae Humiria sp oiti  82717 

Hypericaceae Vismia sp1 guardaruvai  s/n 

 Vismia sp2 pau-de-tamanco  s/n 

Lamiaceae 

 

Vitex cf. rufescens A.Juss. 

 bosta-de-cachorro 

Ce, Fl, Ca 

 

82719 

 

Lauraceae Nectandra sp louro-babão  s/n 

 Ocotea sp louro-da-mata  s/n 

Malpighiaceae Byrsonima sp1 desconhecida 1  s/n 

 

Byrsonima sp2 

 

Quina 

  

s/n 

 

 

Byrsonima sp3 

 

murici-do-

carrasco  

s/n 

 

 Byrsonima stipulacea A.Juss. murici Fl 82627 

Malvaceae Cavanilesia arborea K.Schum. barriguda-lisa Fl 82626 

 

Ceiba sp 

 

barriguda-de-

espinho  82738 

 

Pseudobombax cf. grandiflorum 

(Cav.) A. Robyns 

imbirussú 

 

Ca, Fl 

 

82723 

 

Melastomataceae Mouriri glazioviana Cogn. puçá Cr 82617 

Meliaceae Cabralea sp cangerana  82727 

Myrtaceae 

 

cf. Myrciaria floribunda (H.West ex 

Willd.) O.Berg 

araçá 

 

Fl 

 

82731 

 

 Eugenia sp jaraquara  s/n 

 Myrciaria sp cambuí  82714 

 Myrtaceae 1 cambuí  82712 

 Myrtaceae 2 murta   82711 

Nyctaginaceae Guapira areolata (Heimer) Lundell morrinha Ca, Fl, Ce 82625 

 Pisonia tomentosa Casar farinha-seca Ca 82732 

Polygonaceae Ruprechtia apétala Wedd. carne-de-vaca Ca, Fl 82611 

Proteaceae Roupala sp1 carne-de-vaca  s/n 

 Roupala sp2 pau-de-gambá  s/n 

Rubiaceae Alseis floribunda Schott goiabeira Ca, Fl 82801 

 Amaioua guianensis Aubl. marmelada Fl 82613 

 Randia sp rasga-gibão  82724 

Rutaceae Hortia arborea Engl. limeira Cr, Fl 82628 

 Metrodorea mollis Taub. catinga-de-cutia Ca 82737 

Sapindaceae Sapindaceae 1 coqueiro  s/n 

Sapotaceae 

 

Pouteria cf. ramiflora (Mart.) Radlk. 

 

massaranduba-de-

jacú 

Ca, Cr, Fl 

 

82624 

 

 Sapotaceae 1 massaranduba  s/n 

Vochysiaceae 

Callisthene minor Mart. 

 

angiquim-do-

campo Ce 82621 

 Qualea dichotoma (Mart.)Warm. pau-terra Cr, Ce 82736 

Indet. 

 

Indet. 01 

 

coqueirão-da-

mata  s/n 

 Indet. 02 limão-de-cutia  s/n 

 Indet. 03 desconhecida 2   s/n 
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Cont. APÊNDICE J 

Família Nome Científico Nome Vulgar Ecossistemas ALCB 

 Indet. 04 desconhecida 3  s/n 

 Indet. 05 desconhecida 4  s/n 

 Indet. 06 desconhecida 6  s/n 

 Indet. 07 macia  s/n 

 

Indet. 08 

 

mamãozinho (ou 

pinho)  

s/n 

 

 Indet. 09 meloso  s/n 

 Indet. 10 pinheiro  s/n 

 Indet. 11 pra-tudo  s/n 

 Indet. 12 roque  s/n 

 

Indet. 13 

 ameixa-de-zabelê  

s/n 

 

 Indet. 14 cafezeiro  s/n 

  Indet. 15 caboclinho   s/n 

 

 
 



 

293 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice K 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

294 

 

APÊNDICE K - Parâmetros fitossociológicos das espécies arbustivo-arbóreo das fazendas Guigó e Solon, Lagoa de Santa Rita, Iraquara – BA (2008), 

ordenados decrescentemente pelo IVI. N= Número total de indivíduos da espécie; U= Número de parcelas em que a espécie ocorre; AB= Área Basal 

(m
2
/ha); DA= Densidade Absoluta; Densidade Relativa (%); Freqüência Absoluta; Freqüência Relativa (%); DoA= Dominância Absoluta; DoR= 

Dominância Relativa; VC= Valor de Cobertura; VC (%)= Percentual do Valor de Cobertura; VI= Valor de Importância; VI(%)= Percentual do 

Valor de Importância 

Nome Científico N U AB DA DR FA FR DoA DoR VC VC (%) VI VI (%) 

Tabebuia sp1 25 15 0,8596 125 11,16 75 9,43 4,298 18,58 29,736 14,87 39,17 13,06 

Ceiba sp 6 6 1,0479 30 2,68 30 3,77 5,239 22,64 25,322 12,66 29,096 9,7 

Aspidosperma polyneuron 21 12 0,3476 105 9,38 60 7,55 1,738 7,51 16,885 8,44 24,433 8,14 

Tabebuia sp2 13 8 0,3365 65 5,8 40 5,03 1,682 7,27 13,075 6,54 18,106 6,04 

Maytenus catingarum 14 10 0,1609 70 6,25 50 6,29 0,804 3,48 9,727 4,86 16,016 5,34 

Caesalpinia bracteosa 12 11 0,1561 60 5,36 55 6,92 0,781 3,37 8,73 4,37 15,649 5,22 

Fabaceae-Caesalpinioideae 1 11 9 0,2143 55 4,91 45 5,66 1,072 4,63 9,543 4,77 15,203 5,07 

Parapiptadenia sp 15 7 0,0677 75 6,7 35 4,4 0,338 1,46 8,159 4,08 12,562 4,19 

Pisonia tomentosa 9 8 0,154 45 4,02 40 5,03 0,77 3,33 7,345 3,67 12,377 4,13 

Jatropha sp 9 6 0,0564 45 4,02 30 3,77 0,282 1,22 5,236 2,62 9,009 3 

Randia sp 10 4 0,0477 50 4,46 20 2,52 0,239 1,03 5,496 2,75 8,011 2,67 

Licania sp1 7 4 0,081 35 3,13 20 2,52 0,405 1,75 4,875 2,44 7,391 2,46 

Alseis floribunda 7 5 0,0501 35 3,13 25 3,14 0,25 1,08 4,207 2,1 7,352 2,45 

Aspidosperma pyrifolium 6 4 0,0985 30 2,68 20 2,52 0,493 2,13 4,808 2,4 7,324 2,44 

Caesalpinia sp 6 5 0,0641 30 2,68 25 3,14 0,321 1,39 4,064 2,03 7,209 2,4 

Anadenanthera colubrina 6 4 0,0773 30 2,68 20 2,52 0,387 1,67 4,35 2,17 6,866 2,29 

Myracrodruon urundeuva 1 1 0,2493 5 0,45 5 0,63 1,246 5,39 5,834 2,92 6,462 2,15 

Sapium glandulatum 5 4 0,0489 25 2,23 20 2,52 0,245 1,06 3,29 1,64 5,805 1,94 

Dalbergia cf. decipularis 5 4 0,0382 25 2,23 20 2,52 0,191 0,83 3,058 1,53 5,574 1,86 

Cabralea sp 4 4 0,0446 20 1,79 20 2,52 0,223 0,96 2,75 1,38 5,266 1,76 

Erythrina velutina Willd. 1 1 0,1516 5 0,45 5 0,63 0,758 3,28 3,722 1,86 4,351 1,45 

Cavanilesia arborea 4 3 0,0224 20 1,79 15 1,89 0,112 0,48 2,269 1,13 4,156 1,39 

Ruprechtia apetala 3 3 0,0297 15 1,34 15 1,89 0,148 0,64 1,981 0,99 3,867 1,29 

cf. Myrciaria floribunda 3 3 0,0225 15 1,34 15 1,89 0,113 0,49 1,826 0,91 3,712 1,24 

Combretaceae 1 3 3 0,0116 15 1,34 15 1,89 0,058 0,25 1,589 0,79 3,476 1,16 

Croton moritibensis 4 2 0,0102 20 1,79 10 1,26 0,051 0,22 2,006 1 3,264 1,09 

Brasiliopuntia brasiliensis 2 2 0,0229 10 0,89 10 1,26 0,114 0,49 1,387 0,69 2,645 0,88 

Celastraceae 1 2 2 0,0093 10 0,89 10 1,26 0,046 0,2 1,094 0,55 2,352 0,78 

Machaerium brasiliense 2 1 0,0289 10 0,89 5 0,63 0,144 0,62 1,516 0,76 2,145 0,72 
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Cont. APÊNDICE K 

Nome Científico N U AB DA DR FA FR DoA DoR VC VC (%) VI VI (%) 

Pseudobombax cf. grandiflorum 1 1 0,0472 5 0,45 5 0,63 0,236 1,02 1,466 0,73 2,095 0,7 

Astronium sp 1 1 0,0224 5 0,45 5 0,63 0,112 0,48 0,929 0,46 1,558 0,52 

Centrolobium sclerophyllum 

H.C.Lima 1 1 0,014 5 0,45 5 0,63 0,07 0,3 0,75 0,37 1,379 0,46 

Amburana cearensis 1 1 0,0134 5 0,45 5 0,63 0,067 0,29 0,735 0,37 1,364 0,45 

Capparis yco Mart.ex.Eichler 1 1 0,0067 5 0,45 5 0,63 0,033 0,14 0,591 0,3 1,22 0,41 

Aspidosperma sp1 1 1 0,0058 5 0,45 5 0,63 0,029 0,13 0,572 0,29 1,201 0,4 

Jacaratia dodecaphylla 1 1 0,005 5 0,45 5 0,63 0,025 0,11 0,554 0,28 1,183 0,39 

Capparis flexuosa 1 1 0,0035 5 0,45 5 0,63 0,018 0,08 0,522 0,26 1,151 0,38 

Total 224 20 4,6276 1120 100 795 100 23,138 100 200 100 300 100 
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APÊNDICE L - Parâmetros fitossociológicos das espécies arbustivo-arbóreo de Olhos d´Água, Iraquara – BA (2008), ordenados decrescentemente pelo 

IVI. N= Número total de indivíduos da espécie; U= Número de parcelas em que a espécie ocorre; AB= Área Basal (m
2
/ha); DA= Densidade Absoluta; 

Densidade Relativa (%); Freqüência Absoluta; Freqüência Relativa (%); DoA= Dominância Absoluta; DoR= Dominância Relativa; VC= Valor de 

Cobertura; VC (%)= Percentual do Valor de Cobertura; VI= Valor de Importância; VI(%)= Percentual do Valor de Importância. 

Nome Científico N U AB DA DR FA FR DoA DoR VC VC (%) VI VI (%) 
Pseudopiptadenia cf. brenanii 67 8 0,4969 335 19,82 40 4,65 2,485 8,78 28,605 14,3 33,257 11,09 

Buchenavia cf. tomentosa 23 13 1,0608 115 6,8 65 7,56 5,304 18,75 25,554 12,78 33,112 11,04 

Callisthene cf. minor 35 8 0,6388 175 10,36 40 4,65 3,194 11,29 21,645 10,82 26,297 8,77 

Myrtaceae 2 16 8 0,287 80 4,73 40 4,65 1,435 5,07 9,806 4,9 14,457 4,82 

Guapira areolata 20 7 0,2126 100 5,92 35 4,07 1,063 3,76 9,674 4,84 13,744 4,58 

Humiria sp 13 8 0,2713 65 3,85 40 4,65 1,357 4,8 8,641 4,32 13,293 4,43 

Aspidosperma sp2 6 5 0,3433 30 1,78 25 2,91 1,717 6,07 7,843 3,92 10,75 3,58 

Couepia aff. ovalifolia 9 6 0,1546 45 2,66 30 3,49 0,773 2,73 5,395 2,7 8,883 2,96 

Pouteria cf. ramiflora 8 6 0,1641 40 2,37 30 3,49 0,82 2,9 5,267 2,63 8,755 2,92 

Copaifera langsdorffii 9 5 0,0842 45 2,66 25 2,91 0,421 1,49 4,152 2,08 7,059 2,35 

Indet. 12 5 4 0,1781 25 1,48 20 2,33 0,89 3,15 4,627 2,31 6,952 2,32 

Amaioua guianensis 8 4 0,0972 40 2,37 20 2,33 0,486 1,72 4,085 2,04 6,411 2,14 

Metrodorea mollis 9 3 0,0569 45 2,66 15 1,74 0,284 1,01 3,668 1,83 5,412 1,8 

Licania dealbata 4 4 0,0998 20 1,18 20 2,33 0,499 1,76 2,946 1,47 5,272 1,76 

Sapotaceae 1 5 4 0,0754 25 1,48 20 2,33 0,377 1,33 2,811 1,41 5,137 1,71 

Qualea dichotoma 5 4 0,0717 25 1,48 20 2,33 0,358 1,27 2,746 1,37 5,072 1,69 

Licania sp2 4 4 0,0846 20 1,18 20 2,33 0,423 1,5 2,679 1,34 5,005 1,67 

Byrsonima sp2 3 3 0,1193 15 0,89 15 1,74 0,597 2,11 2,997 1,5 4,741 1,58 

Parapiptadenia sp 4 2 0,1253 20 1,18 10 1,16 0,627 2,22 3,399 1,7 4,561 1,52 

Indet. 13 4 4 0,0529 20 1,18 20 2,33 0,265 0,94 2,119 1,06 4,445 1,48 

Anadenanthera peregrina 6 3 0,0482 30 1,78 15 1,74 0,241 0,85 2,627 1,31 4,371 1,46 

Chaetocarpus echinocarpus 4 3 0,0736 20 1,18 15 1,74 0,368 1,3 2,484 1,24 4,228 1,41 

Mouriri glazioviana 3 3 0,0845 15 0,89 15 1,74 0,422 1,49 2,381 1,19 4,125 1,37 

Casearia commersoniana 5 3 0,0267 25 1,48 15 1,74 0,134 0,47 1,951 0,98 3,696 1,23 

Nectandra sp 4 1 0,0932 20 1,18 5 0,58 0,466 1,65 2,83 1,42 3,412 1,14 

Myrtaceae 1 4 2 0,0386 20 1,18 10 1,16 0,193 0,68 1,865 0,93 3,028 1,01 

Ocotea sp 6 1 0,0306 30 1,78 5 0,58 0,153 0,54 2,315 1,16 2,897 0,97 

Byrsonima sp3 3 3 0,0113 15 0,89 15 1,74 0,056 0,2 1,087 0,54 2,831 0,94 

Indet. 02 2 2 0,039 10 0,59 10 1,16 0,195 0,69 1,28 0,64 2,443 0,81 
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Cont. APÊNDICE L 

Nome Científico N U AB DA DR FA FR DoA DoR VC VC (%) VI VI (%) 
Vitex cf. rufescens A.Juss. 3 2 0,0164 15 0,89 10 1,16 0,082 0,29 1,178 0,59 2,341 0,78 

Fabaceae-Faboideae 2 1 1 0,0796 5 0,3 5 0,58 0,398 1,41 1,702 0,85 2,284 0,76 

Indet. 08 2 2 0,0223 10 0,59 10 1,16 0,112 0,39 0,987 0,49 2,149 0,72 

Indet. 11 2 2 0,0155 10 0,59 10 1,16 0,078 0,27 0,866 0,43 2,029 0,68 

Vismia sp2 2 2 0,0153 10 0,59 10 1,16 0,077 0,27 0,862 0,43 2,025 0,68 

Indet. 07 1 1 0,0645 5 0,3 5 0,58 0,322 1,14 1,435 0,72 2,017 0,67 

Sapindaceae 1 2 2 0,0112 10 0,59 10 1,16 0,056 0,2 0,79 0,39 1,953 0,65 

Indet. 14 2 2 0,0101 10 0,59 10 1,16 0,05 0,18 0,77 0,38 1,933 0,64 

Vismia sp1 2 2 0,0082 10 0,59 10 1,16 0,041 0,14 0,736 0,37 1,899 0,63 

Roupala sp2 2 2 0,0078 10 0,59 10 1,16 0,039 0,14 0,729 0,36 1,892 0,63 

Indet. 01 1 1 0,0554 5 0,3 5 0,58 0,277 0,98 1,275 0,64 1,857 0,62 

Myrciaria sp 2 2 0,0067 10 0,59 10 1,16 0,033 0,12 0,71 0,35 1,873 0,62 

Eugenia sp 2 2 0,0067 10 0,59 10 1,16 0,033 0,12 0,71 0,35 1,873 0,62 

Indet. 10 1 1 0,0401 5 0,3 5 0,58 0,201 0,71 1,005 0,5 1,586 0,53 

Croton sp 1 1 0,0277 5 0,3 5 0,58 0,138 0,49 0,785 0,39 1,367 0,46 

Indet. 06 2 1 0,012 10 0,59 5 0,58 0,06 0,21 0,804 0,4 1,385 0,46 

Clusia nemorosa 2 1 0,0117 10 0,59 5 0,58 0,058 0,21 0,798 0,4 1,379 0,46 

Indet. 03 1 1 0,0241 5 0,3 5 0,58 0,12 0,43 0,721 0,36 1,303 0,43 

Hortia arborea 1 1 0,0215 5 0,3 5 0,58 0,108 0,38 0,676 0,34 1,257 0,42 

Byrsonima stipulacea 1 1 0,0191 5 0,3 5 0,58 0,096 0,34 0,634 0,32 1,215 0,41 

Annonaceae 1 1 1 0,0147 5 0,3 5 0,58 0,074 0,26 0,556 0,28 1,137 0,38 

Indet. 09 1 1 0,0097 5 0,3 5 0,58 0,049 0,17 0,468 0,23 1,05 0,35 

Roupala sp1 1 1 0,0062 5 0,3 5 0,58 0,031 0,11 0,406 0,2 0,987 0,33 

Indet. 04 1 1 0,0038 5 0,3 5 0,58 0,019 0,07 0,364 0,18 0,945 0,32 

Tabebuia sp3 1 1 0,0042 5 0,3 5 0,58 0,021 0,07 0,37 0,19 0,952 0,32 

Swartzia apetala 1 1 0,0042 5 0,3 5 0,58 0,021 0,07 0,37 0,19 0,952 0,32 

Aspidosperma parvifolium 1 1 0,005 5 0,3 5 0,58 0,025 0,09 0,384 0,19 0,965 0,32 

Byrsonima sp1 1 1 0,0035 5 0,3 5 0,58 0,018 0,06 0,358 0,18 0,939 0,31 

Inga sp 1 1 0,0032 5 0,3 5 0,58 0,016 0,06 0,352 0,18 0,934 0,31 

Indet. 05 1 1 0,0035 5 0,3 5 0,58 0,018 0,06 0,358 0,18 0,939 0,31 

Indet. 15 1 1 0,0035 5 0,3 5 0,58 0,018 0,06 0,358 0,18 0,939 0,31 

Total 338 20 5,6581 1690 100 860 100 28,29 100 200 100 300 100 
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APÊNDICE M - Parâmetros socioeconômicos e ambientais das Uds 

infestadas em Santa Rita, Iraquara-BA, 2007 
Estrutura da Ud 

Domicílio Total % Peridomicílio Total % 

Agrupado 12 39 Contíguo 27 87 

Agrupado-4 5 16 Compartilhado 4 13 

Agrupado-3 1 3 Estrutura   

Agrupado-2 3 10 Fechada 17 55 

Isolado 7 23 Semifechada 7 23 

Geminado/agrupado 3 10 Aberta 7 23 

Materiais da habitação   Cercas   

Bloco cimento 11 36 Madeira roliça fina 18 58 

Adobe cru 10 32 Estaca com tela 14 45 

Adobe cozido 8 26 Estaca com arame 5 16 

Adobão 7 23 Muro 5 16 

Reboco dentro 15 48 Sisal 3 10 

Reboco fora 22 71 Madeira roliça grossa 1 3 

Telhado   Plantas do quintal   

Cerâmica 29 94 Manga 19 61 

Laje 2 6 seriguela  12 39 

Eternit 4 12 laranja 17 55 

Piso   banana 17 55 

Cerâmica 21 68 acerola 15 48 

Cimento 13 42 mamão 14 45 

Terra 8 26 coqueiro 13 42 

Condições do domicílio   pinha 10 3 

Animais no interior 11 36 goiabeira 9 29 

Desordem 16 52 abacateiro 8 26 

Fendas/fissuras 19 61 cana 7 23 

Higiene   jaca 6 19 

Boa 10 32 pitanga 6 19 

Média 9 29 romãzeira 6 19 

Ruim 9 29 licuri 5 16 

Péssima 3 10 S. João 5 16 

Luz   palma 4 13 

Frente 15 48 mamona 4 13 

Fundo 17 55 Tamarindo 4 13 

Animais domésticos   umbú-cajá 4 13 

Galinhas 27 87 jamelão 4 13 

Cachorro 12 39 camulengo 3 10 

Gato 9 29 umbuzeiro 3 10 

Porco 4 13 limão 2 6 

Aves 6 19 tatarena 2 6 

Outros 2 6 poncã 1 3 

Galinheiro  21 68 Usa casca p/ remédio 10 32 

Dormem soltos 15 48 Animais silvestres    

Dormem no ID 8 26 Viu animais 16 52 

Chiqueiro 4 13 Saruê 9 29 

Outros 15 48 Raposa 4 13 

   Teiú 7 23 

   Gato-do-mato 3 10 

   Mocó 3 10 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA AS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS QUE ATUAM NO 
PROGRAMA DE CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS 

 
 

1. Que alterações ocorreram no PCDCH desde 2004? Houve alguma alteração 
específica para o estado da Bahia? Quem promoveu essas alterações? Foram 
suficientes? (Relatar as publicações, alterações e respectivas datas). 
 

2. Qual a verba destinada ao programa? Ela é direcionada para ações específicas? 
Quem define o modo de utilização? Como ocorre o repasse da verba e quem a 
gerencia?  
 

3. Quantos funcionários trabalham efetivamente no PCDCH (municipal, estadual e 
regional)? Quando houve a última contratação? Quantos ainda pertencem ao quadro 
da FUNASA (incluindo os de campo e laboratório)? Quantas localidades cada agente 
atende (sabe a população total?)? Recebem treinamento periódico? Quais e qual a 
periodicidade? 
 

4. Qual a logística existente hoje para a execução dos trabalhos? O que está faltando? 
 

5. Existem parcerias e/ou convênios para a execução do programa? Quais e para quê? 
 

6. Quais são as prioridades previstas no programa atual? Vocês concordam com elas? 
 

7. Como as comunidades são informadas sobre os procedimentos/resultados dos 
trabalhos executados pelos agentes? 
 

8. Qual o produto utilizado para pulverização? Houve mudança de produto ou no 
procedimento de sua aplicação nos últimos anos? 
 

9. As comunidades participam do programa atual de controle entomológico ou outro? 
Como? 
 

10. Já foi realizada uma análise sobre o funcionamento dos PITs? 
 

11. Vocês têm sugestões de como melhorar o programa que se encontra em execução? 
 

12. A DCh está relacionada às questões ambientais? De que forma? 
 

13. Quais os principais problemas enfrentados? Vocês têm sugestões para solucioná-
los? 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA A SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
DO MINISTÉRIO DA SAÚDE 

 
 

1. Qual a estratégia de gestão do MS para as principais doenças infecciosas e 
quais são elas? 

 
2. Como são tomadas as decisões para elaboração dos programas? 
 
3. Quando foi elaborado o projeto vigente para a DCH?  
 
4. O que já foi implementado? 
 
5. Todas as ações previstas chegam aos municípios? O que dificulta a 

implementação dessas ações? 
 
6. Como os municípios repassam as informações e demandas ao governo 

federal? 
 
7. Quais os resultados disponíveis? 
 
8. Qual a verba destinada ao PCDCH? Todos os municípios recebem essa verba? 

Existem localidades prioritárias? 
 
9. Quais as fontes de financiamento? (União, OPAS, OMS, BM, BIRD???) 
 
10. Quais os critérios para o repasse da verba e o controle de sua utilização? 
 
11. Quais municípios tiveram bloqueio no repasse de recursos (são 8?) e por quê? 

Houve regularização desse bloqueio? 
 
12. Que tipos de tratamento o SUS oferece aos chagásicos? Qual a estimativa de 

pessoas atendidas pelo SUS? 
 
13. Quais são os gastos com internação das principais doenças, incluindo a DCH? 
 
14. Quais são as taxas oficias de mortalidade por idade e região? 
 
15. CIEVS – Qual a capacidade de resposta para atender uma possível epidemia 

de casos agudos? 
 
16. Quais os resultados positivos e negativos da descentralização? 
 
17. Existem 22 grupos de monitoramento no BR só em municípios com mais de 

100 mil habitantes e municípios menores sorteados (25% dos municípios 
1x/ano). Como são formados e como trabalham? 

 
18. Quais pontos precisam avançar nesse programa? 
 
19. Como o MS mede o risco de exposição dos habitantes? 
 
20. Como o MS define área urbana, periférica e rural? 
 
21. O que o MS está fazendo para melhorar a integração intra e intersetorial? O 

que já conseguiram? 
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22. Está em vigor o Termo de Cooperação Técnica do MS firmado com o Ministério 
do Meio Ambiente (MMA) em 07/11/2001? (objetivo de desenvolver políticas e 
ações integradas de saúde ambiental, potencializando iniciativas para aumentar 
o impacto institucional, político e sócio-ambiental dessas ações. Visa a 
construção de uma agenda de saúde ambiental do Gov. Federal com vistas à 
identificação de áreas de cooperação prioritárias que deverão estar integrando 
um plano de ação plurianual). 

 
23. De que forma o MS está incorporando as questões ambientais no processo 

saúde-doença? 
 
24. Falar sobre o Sistema Nacional de Vigilância Ambiental em Saúde (responsável, 

data de criação e de funcionamento, estrutura, projetos, etc). 
 
25. Quem participa da comissão permanente de Saúde Ambiental? (Port. 2253/GM 

de 11/12/2001) 
 
26. Está funcionando a rede de laboratórios de referência para a vigilância ambiental 

em saúde? Está ligado a que órgão(s)? Qual a distribuição geográfica dos 
laboratórios e quantidade? 

 
27. Foram criados os fóruns intersetoriais permanentes de discussão para aprimorar 

a construção e implementação do Sistema Nacional de Vigilância Ambiental em 
Saúde? Como e onde funcionam? 

 
28. Quais os indicadores utilizados para a DCH? 
 
29. Anotar cursos de capacitação realizados (quais, carga horária, público alvo, 

temas abordados). 
 
30. Teto financeiro de vigilância em saúde para a BA (Estrato 2). Confirma os 

valores abaixo? 
2,98 reais percapita/ano/habitante 
2,04 reais/Km2 
0,48 reais/hab/ano 
 

31. Desafios a serem enfrentados... 
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O Risco de Transmissão da Tripanossomíase Americana e sua Gestão em uma  
Área de Proteção Ambiental na Bahia 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 
O(A) senhor(a) está sendo convidado(a) a participar de um estudo proposto sobre o barbeiro, inseto 
capaz de transmitir a doença de Chagas. Estamos tentando entender todos os fatores que atuam 
sobre essa doença infecciosa e podem possibilitar sua reemergência na região, isto é, onde ele vive, 
em que tipo de mata se encontra, onde ele pode se instalar numa casa ou nos seus arredores, que 
tipo de mudanças ambientais vem provocando alterações em seus habitats naturais ou em seu 
comportamento, quais são os indicadores de risco para os habitantes da região, como as 
comunidades vivem, se organizam e executam suas atividades (locais de cultivo, de caça, de pegar 
madeira e lenha, entre outros.), se as pessoas circulam com freqüência de um lugar para outro 
transportando materiais como lenha, madeira, tijolos, palha, entre outros, e como esses materiais são 
utilizados e onde são depositados. Para isso precisamos realizar trabalhos de campo e entrevistas 
junto aos moradores da região, aos representantes dos órgãos públicos e ONGs que atuam na região 
diretamente ou indiretamente. Este trabalho consiste em compreender quais fatores que interferem na 
construção de um antropossistema de risco para a saúde pública para fins de elaboração e/ou 
adequação de um plano de gestão do risco fundamentado em uma abordagem transversal e 
intersetorial para uma área específica.  
============================================================================ 
Eu, ......................................................................................................................... fui informado que o 
presente estudo destina-se a um maior conhecimento sobre o inseto vetor da doença de Chagas e a 
gestão do risco de transmissão dessa infecção parasitária às populações da região. 
 
1º Estou ciente de que minha participação é voluntária e que me serão feitas perguntas a partir de um 
roteiro pré-elaborado, que implicará somente em uma disponibilidade de tempo de cerca de uma 
hora, dependendo de meu interesse ou conhecimento no assunto; 
2º  Que os dados coletados por meio desta entrevista integrarão um banco de dados particular que 
ficará restrito ao conhecimento da pesquisadora responsável por esta pesquisa e que os dados serão 
abordados na tese, sem que meu nome seja mencionado;  
3º  Sei que estas informações servirão para melhorar o conhecimento sobre a ecologia do barbeiro e 
do risco de transmissão da doença de Chagas; 
4º Que este estudo visa somente entender a relação homem x natureza, realizar a descrição das 
moradias, de seus arredores e das atividades humanas, bem como a verificação da presença dos 
insetos nesses ambientes; 
5º Em termos de comunidade e de instituições de saúde pública como a FUNASA, Ministério do Meio 
Ambiente e/ou a Secretaria de Saúde do Estado e do Município, sei que o estudo levará a um melhor 
entendimento sobre o comportamento do barbeiro, contribuindo para que sejam tomadas medidas 
mais adequadas de controle e combate aos insetos nesta região; 
6º Fui informado de que a realização deste estudo é de conhecimento, aprovação e apoio financeiro 
do Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília e Centro de Recursos 
Ambientais do Estado da Bahia; 
7º Que as Secretarias de Saúde e de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado e a Prefeitura 
Municipal têm conhecimento, aprovam e estão apoiando a realização deste estudo; 
8º Que a pesquisadora possui as devidas autorizações do IBAMA e do Comitê de Ética em Pesquisa 
para a realização de seu trabalho; 
9º Que será garantida a minha privacidade quanto aos dados confidenciais por mim fornecidos bem 
como a possibilidade de esclarecer qualquer dúvida antes, durante e após a pesquisa; 
10º Considero-me livre para recusar a participar ou a abandonar o inquérito sem qualquer prejuízo 
para minha pessoa. 
 
Declaro que fui informado(a) e esclarecido(a) sobre os objetivos do projeto, método e finalidades do 
estudo e, de livre e espontânea vontade, concordo em participar do mesmo. 
 
Assinatura do respondente ou membro da família: ............................................................................ 

Testemunha (se necessário): ................................................................................................................ 

Local: ........................................................  Município: ...................................  Data: ........................... 
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Apêndice P 
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UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UnB  
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL -  CDS  

SAS Quadra 05, Bloco H, 2o andar, Sala 200 
CEP: 70.070-914 - Brasília - DF 
Tel.: (061) 3322.2550/3321.5001 - Fax: (061) 3322.8473 
e-mail: unbcds@cds.unb.br  /  annamaria@unb.br  

Posto  de  Informação  de  Triatomíneos  -  PITs 
Eu, Annamaria de Fátima Venâncio, estudante do curso de doutorado da Universidade de Brasília, 

solicito sua colaboração respondendo este questionário para uma pesquisa sobre os PITs - Postos de 

Informação de Triatomíneos (barbeiro), programa de vigilância entomológica desenvolvido pelo 

Governo Federal para o controle da doença de Chagas. Todas as informações serão utilizadas para o 

desenvolvimento de meu projeto de tese de doutorado e tratadas de forma confidencial (nenhum nome 

será citado). Agradeço a sua participação! 

Ficha nº ___________        FNS: ______________                                           Data: ___________ 

Nome do respondente: ___________________________________________ Sexo: ___________ 

Atividade: _____________________________________________________  Idade: 

__________ 

Localidade: _____________________________ Escolaridade/Série: ______________________ 

1. Por acaso você conhece a Doença de Chagas? Como você a conhece?         

 

2. Você considera essa doença perigosa?  

 

3. Sabe como essa doença é transmitida?    

Como?        

4. Por acaso você conhece o inseto barbeiro, bicudo, bicho de parede ou chupão?    

 

5. Já viu esse inseto aqui?         

6. Quando e onde? (últimas vezes) 

 

7. O que você faz quando encontra um barbeiro? 

 

8. O que você faz para se proteger do barbeiro? 

 

9. Acontece de você pensar sobre a Doença de Chagas? 

(   ) nunca      (   ) de vez em quando       (   ) com freqüência 

10. Acontece de você pensar sobre o barbeiro? 

(   ) nunca      (   ) de vez em quando       (   ) com freqüência 

11. Você já ouviu falar em PIT?     

12. Sabe o que é PIT?     

Descrever (objetivo do PIT e como funciona): 
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13. Você sabe qual o órgão (ou instituição) responsável pelo PIT?    

Qual? 

14. Alguém já explicou para você o que é um PIT?     

Quem foi? 

15. Aonde?          

16. Você já foi convidado para participar de alguma reunião para tratar sobre o PIT?    

Quem o convidou?  

17. Você considera que o PIT é importante?    

Por quê? 

18. Você conhece o responsável pelo PIT aqui onde mora?    

Nome: 

19. Você já teve contato com o responsável pelo PIT para tratar da Doença de Chagas ou do 

barbeiro?  

 

20. Você já colaborou com o PIT?       

21. Como?   (   ) levando barbeiro    (   ) divulgando o PIT       (   ) outro   

22. Você foi comunicado sobre o resultado da análise do barbeiro que você entregou?    

 

23. A quem você entregou o barbeiro? 

  

24. Quem lhe deu retorno?   

 

25. Em caso afirmativo, o que foi feito em seguida e por quem? 

 

26. Quando foram feitas as 03 últimas borrifações em sua casa? (ficha de controle da 

FUNASA atrás da porta) 

 

27. Cite o nome completo ou apelido de três moradores daqui que você acha que pode ser 

responsável pelo PIT. 

 

28. Por acaso você costuma conversar com alguém sobre a Doença de Chagas? Com quem? 

(citar nomes, localidade onde a pessoa mora e o que faz) 

 

29. Troca de informações sobre o barbeiro. (idem 28) 
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Apêndice Q 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA AS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 

 
 

1. Que projetos vêm sendo desenvolvidos no município e, mais precisamente no 
entorno de Santa Rita e Olhos d‘água? Quem os elaborou? 
 

2. Quantas famílias foram beneficiadas? 
 
3. Quais os critérios de seleção das famílias? 

 
4. Como as comunidades estão participando na produção de biodiesel? Em quais ciclos 

da cadeia produtiva? Existem financiamentos específicos que estimulam as 
comunidades locais? De onde vêm os recursos? Qual a área estimada de plantio das 
oleaginosas destinadas ao biodiesel no município? Existe uma estimativa de quantas 
famílias participam do processo e em quais localidades elas residem? Quais os 
benefícios socioeconômicos da usina para os moradores da região? 

 
5. Como são determinadas as prioridades para cada localidade?  
 
6. Quem sugere e define os projetos a serem implantados? 
 
7. As comunidades participam de alguma forma? Qual? 
 
8. Como são divulgados os eventos, reuniões e projetos às comunidades? 
 
9. As participações são representativas? 
 
10. Quem gerencia e de onde vêm os recursos que são aplicados para a realização dos 

projetos?  
 
11. Existem parcerias entre os órgãos, associações ou instituições? Quais e para que 

fins? 
 
12. Em sua opinião, em que medida os projetos selecionados e implantados são 

sustentáveis? 
 
13. Existe um relatório sobre os resultados dos projetos, falhas detectadas e ganhos 

efetivos? 
 
14. O tema ‗Desenvolvimento Sustentável‘ é discutido em seu órgão? De que forma? 

Como ele é repassado às comunidades? 
 
15. Quais os principais problemas da região? Existem sugestões para solucioná-los? 
 
16. O que precisa ser feito para promover melhorias na região? 
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Apêndice R 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA 
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE - IMA 
Rua Rio São Francisco, 01 – Monte Serrat 
CEP: 40.425-060            Tel. (71) 3117.1200  
e-mail: direg@ima.ba.gov.br  -  www.seia.ba.gov.br  

 
 

  
  

PRÉ-PROJETO 
 

Programa de Monitoramento do Risco Ambiental em Saúde Pública: 
um observatório intersetorial em meio ambiente-saúde 

 
Annamaria de Fátima Venâncio, Instituto do Meio Ambiente - IMA 

 
 
 
Prefácio 

O programa de ―Monitoramento do Risco Ambiental em Saúde Pública: um 
observatório em meio ambiente-saúde (MORASP)‖ tem a finalidade de vencer os desafios 
que emergem atualmente em torno das interações meio ambiente – saúde.  

Este programa irá focar o estado da Bahia dentro de uma abordagem intersetorial e 
criar um espaço para reflexão e de ação institucional conjunta, com o auxílio de ferramentas 
e métodos integrados de análise sobre:  

 A caracterização da diversidade dos meios onde circulam os sistemas epidemiológicos;  

 Os indicadores que permitirão a espacialização do risco de exposição das populações 
humanas aos sistemas epidemiológicos em diferentes escalas; 

 As escalas de análise das dinâmicas em meio ambiente – saúde que deverão ser 
apreendidas em perspectiva com as escalas de aplicação das políticas públicas. 

Trata-se de desenvolver sinergias entre os setores de meio ambiente e saúde para 
que juntos possam levar aos demais setores as ações que, direta ou indiretamente, 
interferem sobre o meio ambiente e, consequentemente, sobre a saúde das populações.  
 

I- Contexto geral da proposta 

Atualmente, a mudança climática vem sendo cada vez mais evocada e os primeiros 
impactos já se manifestam sobre o meio ambiente, os recursos, a economia e os 
comportamentos sociais. Em paralelo, a pressão antrópica sobre o meio ambiente aumenta 
alimentada pelo crescimento demográfico, movimentos migratórios, alterações no modo de 
ocupação do espaço e pela exploração dos recursos naturais.  

Essa pressão, que se faz sentir muito cedo, desde a descoberta da América, e foi 
acelerando com os processos de urbanização e desenvolvimento, complicando 
singularmente as tomadas de decisões públicas e de adoção de estratégias sociais e 
econômicas, em particular na área da saúde pública.  

Em um contexto geral de deterioração das condições de trabalho, as cidades são 
também particularmente atingidas pelos processos de produção e de globalização da 
economia. As cidades da América latina, que tinham ―extraordinários lugares de integração 
e promoção social‖, perderam sua capacidade de reduzir a pobreza e promover a 
integração. Assim, o empobrecimento de grande parte dos habitantes e as novas 
modalidades nas formas de regulação do Estado deu lugar a organizações espaciais mais 
complexas e fragmentadas. Neste contexto, e em particular nas frentes pioneiras urbanas 
em curso de instalação, a vulnerabilidade das populações frente aos imprevistos sanitários é 
grande. 

As modificações que incidem fortemente sobre as paisagens vêm acompanhadas por 
movimentos migratórios e por uma degradação geral tanto dos recursos naturais como das 
condições de vida das populações. A dinâmica gerada por esses modelos de ocupação das 
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terras por meio dos povoamentos informais e formais prossegue sem mostrar qualquer 
alteração perceptível, principalmente, no que se refere à apropriação fundiária, às atividades 
pecuárias e agrícolas ou, ainda, à exploração florestal incontrolada.  

Nestes contextos geográfico e socioeconômico e, diante de fenômenos como o 
desmatamento, o crescimento urbano ou as mudanças climáticas, a análise do risco de 
emergência ou reemergência de doenças parasitárias como a dengue, os hantavírus, as 
leishmanioses ou a tripanossomíase americana, é essencial para a construção de modelos 
de predição do risco.  

O fato de que o controle das doenças parasitárias vetoriais evolui em direção a uma 
vigilância ecossocial do risco incita o pensamento de que estamos diante de um novo 
paradigma, o qual está conduzindo as sociedades e, em particular as instituições públicas 
em direção a uma mudança radical de pensamento e ação.  

O Instituto do Meio Ambiente (IMA) desenvolve atividades na área de licenciamento e 
fiscalização ambiental em todo o território da Bahia. Entretanto, pouca atenção vem sendo 
dada ao impacto que os projetos de desenvolvimento podem ter sobre a saúde pública nas 
ações desenvolvidas pela instituição. Em particular, pouca reflexão se faz sobre as relações 
que poderiam existir entre a sensibilidade dos meios e a vulnerabilidade das populações 
locais, principalmente em áreas de forte pressão demográfica e ambiental.  

Esta é uma proposta de monitoramento ambiental que oferece tanto possibilidades de 
efetuar um acompanhamento espaço-temporal das transformações do meio, como de 
avaliar a amplitude destas e de colocá-las em perspectiva com as políticas de proteção e/ou 
de gestão dos recursos. Tal acompanhamento permitirá a instauração de um sistema de 
vigilância em meio ambiente e saúde que utilizará ferramentas de apoio à governança, além 
de suscitar diálogos entre os diferentes parceiros institucionais. 

Este programa deverá prosseguir em caráter permanente por meio da expertise 
técnica e científica e do conhecimento acerca das políticas públicas e de gestão, SIG, 
modelagem espacial, epidemiologia de vetores, etc. Tais instrumentos deverão ser 
aplicados às diferentes informações epidemiológicas obtidas, as quais serão armazenadas e 
agrupadas em um banco de dados (BD), permitindo, em uma segunda etapa, a criação e 
elaboração de mapas ambientais, nosológicos de doenças e de modelos de prognóstico do 
risco de exposição das populações humanas aos sistemas epidemiológicos (Hills and 
Alexander, 1989; Marshall, 1991; Bailey and Gatrell, 1995; Lawson and Kulldorff, 1999; 
Morais-Neto et al., 2001; Carneiro et al., 2007). 
 
 

II- Objetivo geral 

Criar um espaço de observação e de monitoramento ambiental que possa subsidiar as 
atividades de licenciamento e fiscalização ambiental, bem como as ações de controle do 
risco para a saúde humana em relação com o meio ambiente, as atividades humanas e os 
projetos de desenvolvimento no estado da Bahia. Duas moléstias humanas serão, 
inicialmente, consideradas neste pré-projeto por possuírem uma forte relação com as 
transformações ambientais: a doença de Chagas (tripanossomíase americana) e as 
leishmanioses (cf. anexo 1).  
 

III- Objetivos específicos  

1.1. Identificar as informações disponíveis sobre o meio ambiente e a saúde que possam 
compor um banco de dados (BD) único, bem como os dados disponíveis no IBGE e INPE 
(demográficos, climáticos, etc.); 
1.2. Padronizar a produção de dados na fonte (IMA, SESAB - Secretaria de Saúde do 
Estado da Bahia) para compor modelos de risco para a saúde; 
1.3. Estabelecer as ferramentas para monitoramento e gestão das condições ambientais 
que favorecem a exposição das populações humanas aos sistemas epidemiológicos;  
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1.4. Identificar os indicadores e fatores que permitirão caracterizar e mapear os espaços e 
as populações submetidas ao risco. 
1.5. Estimular o diálogo inter e intra-setorial em torno de uma abordagem ecossistêmica do 
risco ambiental em saúde pública. 
 
 

IV- Estratégia e etapas 

Para atender os objetivos previstos neste programa, este pré-projeto prevê ações 
conjuntas entre o IMA e a SESAB para elaboração do projeto final e captação de recursos. 
Sua instalação seguirá duas etapas para elaboração do projeto final e outras duas referente 
à fase de implantação do observatório. 
 
Etapa 1 

 Apresentar este pré-projeto à SESAB para constituir uma equipe permanente, que deverá 
contar inicialmente com um funcionário do IMA e um funcionário do departamento de 
Vigilância epidemiológica da Secretaria de Saúde e/ou da Vigilância Ambiental. Outros 
componentes deverão integrar a equipe para atender as demandas posteriores do projeto, 
por meio de contratação e/ou oriundos de outros órgãos e/ou instituições.  

 Definir os objetivos e metas que cada instituição deseja atingir para formatação final do 
projeto. 

 Eleger uma área piloto para instalação do monitoramento em função de critérios 
ambientais e de saúde pública definidos pelas respectivas instituições (IMA e SESAB). 

 
Etapa 2 

 Identificar e contactar os parceiros potenciais (órgãos e instituições) para apoiar e 
participar do projeto disponibilizando informações, ferramentas e técnicas para análise e 
tratamento dos dados, pessoal especializado, espaço físico para execução das atividades 
do observatório. 

 Definir a equipe que trabalhará exclusivamente no projeto, incluindo os parceiros com suas 
respectivas responsabilidades e contribuições. 

 Elaborar o projeto final para obtenção de recursos. 

 Assinatura de acordos ou convênios entre as instituições parceiras. 
 
Etapa 3 - Implantação 
 

 Elaborar Termo de Referência para contratação de uma empresa especializada em 
ferramentas e técnicas em modelagem espacial, teledetecção, sistemas de informação 
geográfica, métodos matemáticos e estatísticos. 

 Instalar o observatório com toda a logística necessária para execução das atividades 
definidas no projeto final. 

 Realizar oficinas para análise das formas de armazenamento de dados existentes nas 
instituições, seleção e padronização das informações que irão compor o BD. Etapa a ser 
realizada com o auxílio de um analista de sistemas e um estatístico. 

 Elaborar um protocolo de procedimentos que contemple um treinamento para o pessoal 
responsável pela coleta dos dados na fonte, a digitação e conferência destes para evitar a 
perda de dados e otimizar os resultados.  
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Etapa 4 

 Refletir sobre a forma como o observatório poderá contribuir para as coordenações de 
licenciamento e fiscalização ambiental, bem como para a SESAB e outros parceiros. 

 Estabelecer um protocolo de procedimentos para atender as demandas. 

 Desenvolver estratégias metodológicas de acordo com cada projeto específico (i.e. o caso 
da doença de Chagas e da Leishmaniose) para que seus respectivos objetivos sejam 
atendidos.  

 Aperfeiçoar continuamente a metodologia de trabalho e fortalecer progressivamente a 
interação entre os parceiros.  

 Estabelecimento de uma agenda de reuniões internas, seminários abertos ao final de cada 
ano, bem como workshops temáticos pelas instituições parceiras para difundir os resultados, 
analisar os métodos e técnicas em curso, obter contribuições dos participantes e, enfim, 
para discutir pontos essenciais visando o bom funcionamento do observatório. 

 Garantir a continuidade do observatório em termos de sistema de vigilância ambiental 
para a saúde. 
 
 
Considerações finais 

A proposta inicial será de trabalhar com a doença de Chagas e a Leishmaniose, 
contudo, outros agravos à saúde resultantes das transformações ambientais, poderão ser 
incorporados gradativamente. Isto poderá acontecer sempre que o observatório conseguir 
estruturar a metodologia para cada projeto ou agravo à saúde e estiver pronto para fornecer 
resultados. 

Este observatório pode, ainda, ampliar suas ações no sentido de: 
 
1. Reforçar as capacidades pessoais e institucionais para favorecer a compreensão e a 

integração dos aspectos que intervêm sobre os antropossistemas de risco. 
2. Contribuir para elaboração e/ou adequação das políticas públicas direcionadas à 

construção, identificação e gestão do risco. 
3. Consolidar o tema « Meio ambiente e Saúde » como sendo um aspecto fundamental a ser 

discutido com outros setores como o da educação ou aqueles responsáveis pela 
implantação de projetos de desenvolvimento. 

4. Desenvolver redes de comunicação intersetoriais e interregionais e integrá-las às redes 
internacionais. 
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Anexo 1 
 
 

As doenças parasitárias, modelos de estudo das interações meio ambiente - saúde 

 
 
A tripanossomíase americana (TA) é uma doença parasitária emergente nas eco-regiões 
tropicais úmidas como a Amazônia e re-emergente nas eco-regiões do trópico seco. O 
agente patogênico - Trypanosoma (Schizotrypanum) cruzi Chagas 1909 – é transmitido aos 
homens e aos animais por meio de excrementos de insetos hematófagos (Triatominae, 
Hemiptera: Reduviidae) (Lent; Wygodzinsky, 1979).  
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS)123, estima-se que 18 milhões de pessoas 
são portadoras de doença de Chagas na América Latina, onde sua distribuição tem larga 
escala, atingindo 18 países124. Calcula-se que 100 milhões de pessoas vivem em zonas de 
risco e que ocorre mais de 100 mil novos casos por ano. Somente no Brasil a doença induz 
a 33.600 mortes/ano, cuja população atingida pela TA é estimada em torno de 6 milhões de 
indivíduos. Os custos anuais da TA são avaliados em 6 bilhões de dólares, incluindo os 
programas intensivos de luta anti-vetorial com o uso de inseticidas, que visa interromper o 
ciclo domiciliado da infecção (Teixeira, 2007). 
 
 
As leishmanioses são doenças parasitárias causadas por protozoários do gênero 
Leishmania, Ross 1903 e a transmissão ao homem ocorre pela picada de insetos vetores 
denominados phlebótomos  (família Psychodidae). Esses insetos estão distribuídos em 
todos os continentes, exceto na Oceania (Follador et al., 1999). No mundo, 200 milhões de 
pessoas vivem em zonas de risco em 88 países. 
No Brasil, segundo o Ministério da Saúde (Brasil, 1999), ocorrem em média 35 mil novos 
casos por ano. As epidemias aumentaram nos últimos 20 anos nas regiões nordeste, 
sudeste, centro-oeste e na Amazônia (Gontijo & Carvalho, 2003). Na América do sul, o 
Brasil apresenta 90% do número total de casos125. 
Estas duas doenças parasitárias são consideradas prioritárias no mundo pela OMS. 
 

                                                 
123

 Informação obtida no site: http://www.who.int/tdr/diseases/chagas/direction.htm 
124

 Informação obtida no site: http://www.who.int/tdr/diseases/chagas/diseaseinfo.htm 
125

 Informação obtida na SESAB/SUVISA/DIVEP/DIS/SINAN-W em dezembro de 2007. 
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OBSERVATÓRIO EM MEIO 

AMBIENTE E SAÚDE 

ESCALA LOCAL E REGIONAL  

INTERVENÇÃO GLOBAL 

Banco de dados 

Modelagem espacial 

Métodos estatísticos 

Espaço para troca de 

conhecimentos e savoir-faire entre 

os parceiros (pesquisadores, 

gestores, especialistas)  

Intervenções 
- Orientação 

- Planejamento 

- Aperfeiçoamento de técnicas e métodos 

- Monitoramento ambiental 

- Apoio nos processos de licenciamento e fiscalização ambiental 

- Predição dos riscos à saúde, vulnerabilidade das populações 

- Políticas públicas 

- Programas de gestão do meio ambiente e do risco 

- Educação, informação e comunicação 

Produção de informação: 

- Agrupamento, tratamento e análise 

dos dados 

- Questionamentos  

- Hipóteses 

- Resultados 

- Recomendações 

Abordagens comparativas 

FIGURA 69 – Esquema do observatório em meio ambiente e saúde 
Fonte: Autoria própria 
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ANEXO I - Zoneamento ecológico econômico da APA Marimbus/ Iraquara 

CATEGORIA DE PRESERVAÇÃO 

Zona de Preservação Permanente – ZPP (Art. 4º) 

Proteção ambiental Uso indicado Parcelamento do solo 
a) preservação dos ecossistemas de 

matas ciliares ao redor das 

nascentes, nas margens de rios e 

lagoas, cachoeiras e cascatas, além 

das áreas permanentemente 

inundadas; 

b) vedada qualquer modificação no 

ambiente natural, o uso para fins 

agropecuários e retirada de lenha ou 

madeira; 

c) revegetação, a ser feita com 

espécies nativas e preferencialmente 

frutíferas; 

d) aproveitamento dos recursos 

hídricos e medidas de perenização 

dos mananciais, feitos sob 

orientação técnica. 

 

a) visitação, pesquisa científica e trilhas 

ecológicas controladas; 

b) coleta controlada de frutos das matas 

ciliares, pela população local; 

 

Obrigações dos proprietários e 

empreendedores: 

Recuperação das áreas degradadas ou ainda 

em processo de degradação, com inventivo à 

revegetação das margens, bordas de escarpas 

e nascentes, especialmente com espécies 

frutíferas que permitam a coleta para 

subsistência da população, controlada pela 

Administração da APA. 

 

Não serão aprovados quaisquer projetos de parcelamento ou desmembramento em 

áreas situadas exclusivamente nas ZPP; 

 

Exceções: 

Poderão ser aprovados projetos de parcelamento ou desmembramento de imóveis, 

situados parcialmente nas ZPP, desde que: 

a) as áreas classificadas como ZPP sejam transformadas em Reserva Particular de 

Patrimônio Natural – RPPN, mediante instituição do regime jurídico próprio, no 

Cartório de Registro de Imóveis competente, em forma condominial; 

b) o empreendimento seja instituído em forma condominial, no qual as áreas 

classificadas como ZPP sejam consideradas, em caráter irrevogável e irretratável, 

áreas de preservação permanente, de responsabilidade comum a todos os 

condôminos, para fins de sua preservação, revegetação e manutenção; 

c) façam constar as obrigações de preservação, revegetação e manutenção da área 

comum, de forma expressa, na respectiva Convenção de Condomínio, 

devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis competente e nos 

instrumentos públicos ou privados de compra e venda, promessa de compra e 

venda ou cessão e direitos; 
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Cont. ANEXO I 

CATEGORIA DE PRESERVAÇÃO 

Zona de Proteção de Cavernas – ZPC (Art. 8º) 

Proteção ambiental Uso indicado Parcelamento do solo 

Total, nas áreas de influência das 

cavernas (projeção mais 250m), 

vedados: qualquer alteração nos 

ecossistemas, a eliminação das formas 

florestais e o uso agrícola; 

 

a) nas áreas de influência das cavernas, 

exclusivamente pesquisa científica e 

turismo ecológico, através de trilhas de 

pedestres, e visitação, mediante 

autorização, a depender da 

sustentabilidade desse uso; 

b) fora das áreas de influência das cavernas 

(projeção na superfície do 

desenvolvimento da caverna mais uma 

faixa de contorno de 250m), produção 

agrícola, e se irrigada, sob condições 

especiais, com acompanhamento da 

Administração da APA, dos demais 

órgãos conveniados e de assistência 

técnica ao produtor rural, desde que não 

comprometam o subsolo e o interior das 

cavernas; 

 

Obrigações dos proprietários, posseiros ou 

arrendatários nas áreas de influência das 

cavernas: 

a) reflorestamento, preferencialmente com 

espécies nativas ou já adaptadas aos 

ecossistemas; 

b) recuperação das áreas degradadas ou em 

processo de degradação, com incentivo à 

revegetação das margens e nascentes. 

 

Permitido, se situados parcialmente nas ZPC, desde que o empreendimento seja 

instituído em forma condominial, no qual as áreas de influência das cavernas sejam 

consideradas, em caráter irrevogável e irretratável, área de responsabilidade comum a 

todos os condôminos, para fins de sua preservação, revegetação e manutenção; 

 

Obrigações dos empreendedores: 

a) fazer constar as obrigações comuns na respectiva Convenção de Condomínio, 

devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis competente e nos 

instrumentos públicos ou privados de compra e venda, promessa de compra e 

venda ou cessão de direitos; 

b) reflorestamento, preferencialmente com espécies nativas ou já adaptadas ao 

ecossistema; 

c) recuperação das áreas degradadas ou em processo de degradação, com incentivo 

à revegetação das margens e nascentes; 

d) apresentação de RIA – Relatório de Informação Ambiental, que deve conter, 

entre outros elementos, o cadastro físico das cavernas, numa distância de até 

200m da área do projeto e a demarcação das projeções na superfície; 

e) aprovação do Plano de Manejo, de cada caverna de interesse, de sua projeção na 

superfície e sua área de influência, constando estudo da respectiva capacidade de 

carga. 
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Cont. ANEXO I 

CATEGORIA DE USO SUSTENTÁVEL 

Zona de Agricultura (Art. 8º) 

Proteção ambiental Uso indicado Parcelamento do solo 

Áreas de maior aptidão para o uso 

agrícola convencional, ocupando 

tabuleiros com solos de alta fertilidade 

natural. 

 

a) preservação das áreas de refúgio 

da fauna silvestre remanescente, 

estabelecendo-se a 

responsabilidade legal dos 

adquirentes de áreas; 

b) conservação dos ecossistemas 

naturais e da cobertura florestal, na 

forma da lei; 

1.1. quando existirem cavidades no 

subsolo (cavernas, grutas) ou 

remanescentes de 

desmoronamentos geológicos, 

deverão ser adotados os mesmo 

parâmetros da ZPC; 

1.2. indicado sistema de baixo consumo 

de água para irrigação, com 

acompanhamento técnico; 

1.3. uso de insumos químicos, 

exclusivamente sob o controle dos 

organismos de assistência técnica e 

fiscalização; 

 

a) uso agropastoril, priorizando-se cultivos 

agrícolas com utilização de espécies 

arbóreas, perenes e semi-confinamento; 

b) implantação de cultivos econômicos 

típicos dos sistemas agro-florestais, 

agro-indústrias; 

c) apicultura; 

d) implementação de cultivos agrícolas 

convencionais, priorizando-se espécies 

vegetais perenes e formadora de estrato 

arbustivo e arbóreo, especialmente 

frutíferas tropicais; 

e) mecanização agrícola aceitável, com 

indicação alternativa da tração animal, 

para pequenos agricultores; 

f) projetos de manejo produtivo dos 

ambientes já antropizados, assistidos 

tecnicamente por organismos 

competentes e acompanhados pela 

Administração da APA. 

 

Obrigações dos proprietários: 

a) recuperação das áreas degradadas ou em 

processo de degradação; 

b) revegetação com espécies nativas e 

adaptadas. 

 

a) permitido, observado o módulo mínimo regional do INCRA 25ha, 

mantendo as áreas florestais a preservar, sob a forma de responsabilidade 

condominial; 

b) áreas florestais mantidas em forma condominial; 

 

Obrigações dos empreendedores: 

a) quando houver áreas florestais a preservar, mantê-las sob regime 

condominial; 

b) recuperação das áreas degradadas ou em processo de degradação; 

c) revegetação com espécies nativas e adaptadas. 
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Cont. ANEXO I 

CATEGORIA DE USO SUSTENTÁVEL 

Zona Turística  Especial  (Art. 20) 

Proteção ambiental Uso indicado Parcelamento do solo 
a) preservação dos ecossistemas 

naturais, especialmente a 

vegetação no entorno dos 

c      d’ág    b  d   de 

depressões e as áreas de refúgio 

da fauna silvestre, 

estabelecendo-se a 

responsabilidade legal dos 

adquirentes de áreas dentro da 

ZTE; 

b) proibida a eliminação das 

formações florestais e alteração 

de ecossistemas naturais ainda 

existentes e a realização de 

obras e empreendimentos que 

impliquem em modificações no 

relevo. 

 

Parâmetros de uso a serem observados: 

a) densidade máxima de 10 

leitos/ha de área antropizada; 

b) gabarito altura máxima de 

7,5m, com obrigatoriedade de 

telhado com inclinação mínima 

de 30%; 

 
Nota – Empreendimentos turísticos 

localizados ou a serem localizados em áreas 

próximas de cavernas, deverão atender os 

parâmetros das ZPC e obedecer a legislação 

federal específica, conforme Decreto-lei nº 

99.556, de 01/10/90 e Portaria do IBAMA nº 

887, de 15/06/90, que protege as cavernas e 

seu entorno; 

a) .... 

b) Hotéis Fazenda e eco-turísticos de 

baixa densidade em áreas 

comprovadamente antropizadas, 

desmatadas, ... 

c) Estrutura de apoio a esportes   náuticos 

d) Trilhas ecológicas; 

e) Uso agroflorestal e agrícola; 

f) Projetos de manejo produtivo assistidos 

tecnicamente por organismos competentes; 

g) Atividades educativas e culturais; 

h) camping; 

i) Estacionamento. 

 

Vias de acesso: 

As vias de acesso ao interior desta zona, 

dotada de beleza cênica e ambientes naturais 

bem preservados, possuindo proximidade 

com o distrito espeleológico de Iraquara, 

com a presença de ambientes com alta 

fragilidade ambiental, e ocupadas por 

fazendas que praticam, atualmente, uma 

agricultura convencional e a pecuária 

extensiva, deverão ter autorização especial 

da Administração da APA, precedida e 

estudos ambientais e paisagísticos. 

 

 

Permitido, observado o módulo mínimo regional do INCRA 25ha e quando houver 

áreas florestais a preservar, estas devem ser mantidas em forma condominial; 

 

Obrigações dos empreendedores: 

a) apresentação de RIA – Relatório de Informação Ambiental, com 

informações do imóvel onde se dará a execução do projeto, a critério da 

Administração da APA, em escala de 1:2.000, destacando-se os elementos 

do meio natural, sujeitos às restrições da legislação ambiental específica; 

b) preservação das áreas florestais, em forma condominial; 

c) apresentação de estudo de imagem (volumetria construtiva, imagem urbana 

e imagem paisagística); 

d) recuperação das áreas degradadas ou em processo de degradação; 

e) revegetação com espécies nativas e adaptadas a estes ecossistemas; 

f) solução para saneamento básico intrínseco ao empreendimento proposto, 

com realização de auto-monitoramento; 

g) manutenção da faixa de preservação permanente de 30m ao longo dos rios e 

córregos, permanentes ou intermitentes, mesmo estando as áreas já 

inteiramente antropizadas. 

 

Fonte: BAHIA, 1996 
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Anexo II 
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Anexo III 
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Anexo IV 
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Anexo V 
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Anexo VI 
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Data: ______/______/_______ 

Horário Início: ___________________________   Término: _________________________________ 

Condição Climática:         Sol               Parcial. Nublado                   Nublado             Chuvoso 

Localidade (município): ______________________________________________________________ 

Ecótopo:  Silvestre  Peridomicílio   Intradomicílio 

Número Ecótopo: ___________________________________________________________________ 

Silvestre: Espécie de Palmeira: ________________________________________________________ 

Tamanho da Palmeira: ___________________ Esp. Palm. mais próxima: ______________________ 

Altitude: ______________   Referência Geográfica: ________________________________________ 

Peridomicílio: Local: ________________________________________________________________ 

Intradomicílio: Local: ________________________________________________________________ 

Fauna Associada à palmeira: _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Ecótopo:           Positivo          Negativo 

Ovos: __________________________         1º estádio: _________________________________ 

2º estádio: ______________________         3º estádio: _________________________________ 

4º estádio: ______________________         5º estádio: _________________________________ 

Fêmeas: ________________________         Machos: ___________________________________ 

Espécies de Triatomíneos Capturadas: _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Temp. ambiente: _____________________           Umidade do ambiente: ______________________ 

Número do sensor: ____________________ 

Data e horário de instalação:__________________________________________________________ 

Data e horário de retirada: ____________________________________________________________ 

Observações: _____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Av. Augusto de Lima, 1715, 30190-002 Belo Horizonte - MG - Brasil 

Tel: (31) 3349-7761 - Fax: (31) 3295-3115 

e-mail: fernando@cpqrr.fiocruz.br 

 

 

 

 

Ministério da Saúde 
 

FIOCRUZ 
Fundação Oswaldo Cruz 
 

Centro de Pesquisa René Rachou 
Laboratório de Triatomíneos e Epidemiologia da Doença de Chagas 

FICHA DE COLETA DE TRIATOMÍNEOS EM CAMPO 

mailto:fernando@cpqrr.fiocruz.br
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Anexo VIII 
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Protocolo disponibilizado pela Coordenação estadual do PCDCH e transcrito ipse liter: 
 
Para os municípios classificados de ALTO RISCO: 
Realizar pesquisa entomológica regular através de pessoal institucional treinado, em ciclos anuais, 
nas unidades domiciliares das localidades onde se capturou T. infestans, P. megistus, T. brasiliensis, 
T. pseudomaculata no último ciclo de trabalho, bem como, as unidades domiciliares das localidades 
limítrofes e mais as unidades domiciliares das localidades selecionadas aleatoriamente entre as 
demais localidades do município. A seleção das localidades será por sorteio, em um percentual 
mínimo, estatisticamente significante, observando os quadrantes no mapa de conjunto. Portanto, a 
meta de domicílios a serem pesquisados no ano será o somatório das unidades domiciliares 
existentes nas localidades positivas para as espécies acima referidas, no último ciclo de trabalho, 
mais as Uds das localidades limítrofes e Uds das localidades selecionadas;  
a. Implantar/intensificar as ações de vigilância entomológica passiva, com instalação de posto de 

informação de triatomíneos – PIT, prioritariamente nas áreas de pesquisa entomológica regular; 
b. Realizar borrifação domiciliar (aplicação de inseticida de ação residual no intra e peridomicílio) em 

100% das unidades domiciliares positivas (com presença de triatomíneos de qualquer espécie) no 
ciclo em andamento (atual). Para efeito de cálculo das metas de borrifação, estimar 2% (dois por 
cento) das unidades domiciliares a serem pesquisadas no ano; 

c. Coletar amostra de sangue dos residentes nos domicílios trabalhados no ciclo em andamento 
(atual), onde se tenha capturado triatomíneos positivos para T. cruzi no intradomicílio. As amostras 
coletadas deverão ser encaminhadas ao LACEN para exame parasitológico. A orientação sobre a 
forma de coleta do sangue, a quantidade e o acondicionamento das amostras coletadas terá que 
ser buscada junto ao LACEN.  

 
Para os municípios classificados de MÉDIO RISCO: 
a. Realizar pesquisa entomológica regular através de pessoal institucional treinado, em ciclos 

bianuais, nas unidades domiciliares das localidades onde se capturou T. infestans, P. megistus, T. 
brasiliensis, T. pseudomaculata no último ciclo de trabalho, bem como, as unidades domiciliares 
das localidades limítrofes e mais as unidades domiciliares das localidades selecionadas 
aleatoriamente entre as demais localidades do município. A seleção das localidades será por 
sorteio, em um percentual mínimo, estatisticamente significante, observando os quadrantes no 
mapa de conjunto. Portanto, a meta de domicílios a serem pesquisados no ano será o somatório 
das unidades domiciliares existentes nas localidades positivas para as espécies acima referidas, no 
último ciclo de trabalho, mais as Uds das localidades limítrofes e Uds das localidades selecionadas;  

b. Implantar/intensificar as ações de vigilância entomológica passiva, com instalação de posto de 
informação de triatomíneos – PIT, prioritariamente nas áreas de pesquisa entomológica regular; 

c. Realizar borrifação domiciliar (aplicação de inseticida de ação residual no intra e peridomicílio) em 
100% das unidades domiciliares positivas (com presença de triatomíneos de qualquer espécie) nas 
atividades em andamento (atual). Para efeito de cálculo das metas de borrifação, estimar 2% (dois 
por cento) das unidades domiciliares a serem pesquisadas no ano; 

d. Coletar amostra de sangue dos residentes nos domicílios trabalhados no ciclo em andamento 
(atual), onde se tenha capturado triatomíneos positivos para T. cruzi no intradomicílio. As amostras 
coletadas deverão ser encaminhadas ao LACEN para exame parasitológico. A orientação sobre a 
forma de coleta do sangue, a quantidade e o acondicionamento das amostras coletadas terá que 
ser buscada junto ao LACEN.  

 
Para os municípios classificados de BAIXO RISCO: 
a. Implantar/intensificar prioritariamente as ações de vigilância entomológica passiva, com instalação 

de posto de informação de triatomíneos – PIT; 
b. Realizar borrifação domiciliar (aplicação de inseticida de ação residual no intra e peridomicílio) em 

100% das unidades domiciliares positivas (com presença de triatomíneos de qualquer espécie) nas 
atividades em andamento (atual);  

Coletar amostra de sangue dos residentes nos domicílios trabalhados no ciclo em andamento (atual), 
onde se tenha capturado triatomíneos positivos para T. cruzi no intradomicílio. As amostras coletadas 
deverão ser encaminhadas ao LACEN para exame parasitológico. A orientação sobre a forma de 
coleta do sangue, a quantidade e o acondicionamento das amostras coletadas terá que ser buscada 
junto ao LACEN. 

 


