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RESUMO 

Este trabalho tem o objetivo estudar a fauna dos culex e conhecer a distribuição 
espacial e sazonal na área afetada pelo AHE Serra do Facão, Goiás Brasil, 
localizada entre os municípios de Catalão, Davinópolis e Campo Alegre de Goiás, 
GO. As capturas foram iniciadas no mês de agosto de 2008 a maio de 2009, 
utilizando-se armadilhas luminosas do tipo barraca de Shannon (1939). Foram 
identificados 04 gêneros de Culex, de um total de 101 espécimes capturadas. A 
espécie predominante foi a declarator com 51 espécimes capturados e os meses 
de maior incidência nas capturas foram janeiro e fevereiro. 
Palavras-chave: culex, Usina Hidrelétrica e Filariose 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

O Brasil possui uma rede hidrográfica vasta e densa, com alto potencial dos cursos de água 
para produção de energia gerada a partir da construção de grandes barragens. Os 
empreendimentos hidrelétricos causam impactos sociais e ambientais, relacionados à 
remoção de populações ribeirinhas, alteração da vazão do rio barrado, alteração da flora e 
fauna. Desde o século XIX, há registros do favorecimento de culicídeos por alterações 
ambientais quando da formação de hidrelétricas. 

As modificações ambientais podem alterar a dinâmica populacional dos culicídeos, 
colocando a população humana local ou migrante sob risco de contrair doenças veiculadas 
por esses mosquitos. Os mosquitos de comportamento antropofílico constituem possível 
condição de transmissibilidade de patógenos e exposição ao incômodo provocado pela 
atividade de picar, quando em grande abundância 

A filariose afeta 120 milhões de pessoas em todo o mundo, segundo dados da OMS. É uma 
doença que só atinge o ser humano. É uma doença negligenciada, ignorada pelas grandes 
indústrias farmacêuticas, por que atingem majoritariamente as populações menos 
favorecidas.  

A filariose ou elefantíase é a doença causada pelos parasitas nematóides Wuchereria 
bancrofti, Brugia malayi e Brugia timori, comumente chamados filaria, que se alojam nos 
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vasos linfáticos, causando linfedema. Esta doença é também conhecida como elefantíase, 
devido ao aspecto de perna de elefante do paciente com esta doença. 

As áreas de ocorrência da Wuchereria bancrofti são: África, Ásia Tropical, Caraíbas e na 
América do Sul incluindo Brasil.  No nosso país o vetor primário e principal é o Culex 
quinquefasciatus.  

O Brugia malayi está limitado ao Subcontinente Indiano e a algumas regiões da Ásia 
Oriental. O transmissor é o mosquito Anopheles, Culex ou Mansonia. O Brugia timori existe 
em Timor-Leste e Ocidental, do qual provém o seu nome, e na Indonésia. Transmitido pelos 
Anopheles.  

Tem como transmissor os mosquitos dos gêneros Culex, Anopheles, Mansonia ou Aedes, 
presentes nas regiões tropicais e subtropicais. Quando o nematóideo obstrui o vaso linfático, 
o edema é irreversível, daí a importância da prevenção com mosquiteiros e repelentes, além de 
evitar o acúmulo de água parada em pneus velhos, latas, potes e outros. 

 

 

Figura 1 - Distribuição Geográfica da Filariose Linfática no mundo. Fonte: 
http://portalteses.icict.fiocruz.br/transf php Acesso em 02/07/09 Figura 2 - Distribuição Geográfica da 
Filariose Linfática no mundo. 
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Figura 2 - Sistema de Drenagem Linfática 

        Fonte: www.ajkj.med.br/images/image2.gif 
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Fonte: www.ajkj.med.br/images/image2.gif 

Ciclo da transmissão da Filariose 

                              
Fonte: www.biology-online.org 

Figura 3: Culex nigripalpus fêmea 

METODOLOGIA 

O aproveitamento Hidrelétrico SEFAC (Serra do Facão) está sendo construído no Rio São 
Marcos, entre os municípios de Catalão e Davinópolis, ambos no estado de Goiás.  

A Usina fica a aproximadamente 58 quilômetros de distância da área urbana da cidade de 
Catalão. As coordenadas geográficas são: latitude 18º 04’ Sul e longitude 47º 40’ Oeste.  

O acesso ao canteiro de obras da Usina Hidrelétrica Serra do Facão é realizado da seguinte 
forma: saindo do município de Catalão/GO pela BR-050, segue-se em direção ao município 
de Cristalina, tomando-se a GO-210, à direita, no km 265, com destino ao município de 
Davinópolis. Após percorrer cerca de 30 quilômetros, toma-se a GO -301, não pavimentada, 
em direção à divisa com o estado de Minas Gerais. Nesse trecho, percorre-se cerca de sete 
quilômetros até a intersecção com o acesso ao canteiro de obras, na margem esquerda do 
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rio São Marcos. A Usina é uma obra grandiosa: são cerca de R$ 800 milhões em 
investimentos, criação de 4.800 empregos, entre diretos e indiretos, e geração de 210 
megawatts de energia, capacidade suficiente para atender a uma cidade com 1,2 milhões de 
habitantes, além conta com programas sócio-ambientais que realizam o monitoramento da 
água, clima, solo e vetor. (cf. Figura 2). 

 

Fonte: http://www.brasil-turismo.com/mapas/goias.htm 

Figura 4 - Mapa de localização do Estado de Goiás 

 

Figura 5 - Foto aérea panorâmica da área do canteiro de obras do AHE Serra do Facão,    
em Goiás, Brasil. 

    Fonte: http://www.alcoa.com/brazil/pt/custom_page/environment_serradofacao.asp 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento da presente pesquisa foi o monitoramento 
de insetos vetores com capturas mensais em seis locais de exposição das armadilhas 
denominados “pontos”, localizados ao longo da área de influência da SEFAC (Usina 
Hidrelétrica Serra do Facão). 

As áreas para monitoramento de vetores foram  definidas a partir de critérios ambientais e de 
proteção epidemiológica das populações na Área Diretamente Afetada pelo  AHE Serra do 
facão. Como critérios ambientais utilizamos os seguintes parâmteros: 

http://www.brasil-turismo.com/mapas/goias.htm
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a) Presença de nichos ecológicos relacionados à mata. 

b) Presença de nichos ecológicos relacionados ao cerrado. 

c) Presença de nichos ecológicos relacionados à ambientes antropizados. 

Como critérios de proteção epidemiológica das populações, utilizamos o seguinte parâmetro: 
a) Locais de maiores densidade demográfica. Um critério secundário utilizado foi a  
localização de pontos de captura de mosquitos nas margens do rio e na cota máxima de 
inundação do reservatório da Usina Hidrelétrica, para  que o monitoramento possa ter 
continuidade, após o enchimento do reservatório. 

Após estudos preliminares sobre a imagem de satélite da área, reuniões de discussão dos 
critérios para a definição dos locais de monitoramento de vetores, no Laboratório de 
Geografia Médica da UFU (Universidade Federal de Uberlândia) e no SEFAC (Serra do 
Facão). Com a equipe de Fauna e Flora, os seis (6) pontos de amostragem ficaram assim 
definidos: 

Ponto 1:  Canteiro de Obras do AHE Serra do Facão 

DAVINÓPOLIS - UTM 218309 / 8002223 

O ponto 1, canteiro de obras é uma área de baquiara com algumas espécies herbáceas e 
árvores frutíferas. Próximo desta área existe uma intensa aglomeração de funcionários da 
SEFAC (Serra do Facão), além de ser a sede do escritório é também o local onde fica o 
alojamento dos trabalhadores vindos de várias regiões do país. A armadilha foi instalada na 
mata galeria à margem direita do rio São Marcos. Percebe-se alterações ambientais já 
procedidas na área, e ainda a movimentação intensa de caminhões, a poeira excessiva que 
cobre a vegetação mais a iluminação artificial intensa demonstra ser um fator determinante 
para o rendimento inexpressivo das capturas (cf. Figura 5). 

 

Figura 6: A esquerda está localizada uma CDC no fundo do escritório do canteiro de obras, nas 

demais CDC observa-se a presença da mata de galeria com espécies herbáceas (02/2009). Fonte: 

Laboratório de Geografia Médica – UFU – 2009 
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Ponto 2: Margem do rio próximo à Ponte de Carapinas 

CATALÃO - UTM 204820 / 8017000 

É situado na margem do rio São Marcos, em confluência com um pequeno córrego, em 
remanescente da mata ciliar descontínua, composta em grande parte por vegetação 
secundária, a cerca de 200 metros da Ponte de Carapinas. 

 

    Figura 7: Locais de instalação das armadilhas tipo Shannon e CDC (02/09). 

     Fonte: Laboratório de Geografia Médica e Vigilância Ambiental em Saúde / UFU - 2009. 

Ponto 3: Próximo à Comunidade Pires Belo 

CATALÃO - UTM 216273 / 8018201 

O ponto 3 está situado às margens da estrada que vai à Ponte dos Carapinas, em posição 
topográfica imediatamente acima da cota de inundação do reservatório. E de campo sujo. 
Possui uma densa mata secundária com bastante matéria orgânica. Às margens do rio São 
Marcos foi observado plantações de milho no fluxo da Ponte de Carapinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Ao centro equipe de captura; a esquerda mata secundária onde foram 
instaladas duas CDCs e a direita um pequeno capão de mata onde foi instalado a 

Shannon. (01/2009). Fonte: Laboratório de Geografia Médica e Vigilância Ambiental em 
Saúde / UFU – 2009 
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Ponto 4: Margem do rio na Balsa Porto Pacheco 

CAMPO ALEGRE DE GOIÁS - UTM 222032 / 8033774 

O ponto 4 está localizado na margem do rio São Marcos ainda pode ser verificado 
remanescente da mata ciliar, secundária. Possui uma mata ciliar bastante degradada, 
latossolo vermelho, fica à margem direita do rio São Marcos. A Shannon foi instalada a uma 
distância aproximada de 5 metros do canal do rio, em uma área coberta por serrapilheira e 
sombreada por árvores e arbustos. Observamos a presença de rebanho bovino no local.  

 

Figura 9: Vista parcial do Porto Pacheco e local de instalação da armadilha tipo 
Shannon nas margens do Rio São Marcos, (11/2008). Fonte: Laboratório de Geografia 
Médica e Vigilância Ambiental em Saúde / UFU – 2009 

 

Ponto 5: Fazenda Rancharia (Embaúba)  

CAMPO ALEGRE DE GOIÁS - UTM 228551/8062983  

A Fazenda Embaúba é composta pela sede e curral nas proximidades, pastagem formada 
por brachiaria no entorno, pomar de frutas e hortaliça adjacente ao curral.  Nas áreas 
destinadas ao pastoreio ocorre a formação de mata residual que cobrem os as linhas de 
drenagem temporária. Um desses cursos, localizado aproximadamente a 100m da sede. 

 

 

Figura 10: Vista parcial da sede da Fazenda Embaúba e capão de mata escolhido para 
instalação da Shannon, (11/2008). Fonte: Laboratório de Geografia Médica e Vigilância 
Ambiental em Saúde / UFU – 2009 
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Ponto 6) Comunidade Paulista 

DAVINÓPOLIS – UTM 223207 / 8001421 

É uma área de na margem do rio São Marcos. A mata ciliar apresenta-se alterada, com 
ocorrência de mata secundária composta de vegetação arbustiva e arbórea. O solo 
apresenta uma espessa cobertura de matéria orgânica, composta principalmente por folhas 
e ramagens em processo de decomposição. Próxima à sede da fazenda possui animais 
domésticos como cães, galináceos, suínos e abundância de matéria orgânica no solo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Locais onde foram instaladas às CDCs no ponto 6 (04/2009) 

Fonte: Laboratório de Geografia Médica e Vigilância Ambiental em Saúde / UFU – 2009 

As medidas de temperatura e umidade relativa do ar foram realizadas a cada hora, 
utilizando-se um aparelho termo-higrômetro com termômetros de bulbo seco e úmido. A 
velocidade dos ventos foi observada utilizando-se a escala de ventos de Beaufort e cada 
ponto de captura para o monitoramento de culex foi feita a descrição. 

No mês de agosto de 2008, foram iniciadas as capturas. Os culex capturados na armadilha 
tipo Shannon foram colocados em recipientes etiquetados contendo data, local e horário de 
captura. 

Após o recolhimento da armadilha foram encaminhadas ao Laboratório de Geografia Médica 
da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), MG.  

Com uma preocupação de transmissão das Leishmanioses à comunidade local, devido à 
construção da Usina Hidrelétrica da Serra do Facão, às margens do rio São Marcos, GO, 
Brasil, o presente estudo realiza-se em parceria com o Programa de Saúde e Controle de 
Vetores desenvolvido pelo AHE Serra do Facão.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No período de agosto de 2008 a maio de 2009, foram identificados quatro gêneros de Culex, 
totalizando 101 espécimes, todas fêmeas (100%); todos capturados na barraca de Shannon. 

O predomínio total de fêmeas pode ser explicado pela atração exercida tanto pela luz como 
pela disponibilidade sanguínea no interior da armadilha Shannon. A espécie C. declarator 
com 51 espécimes capturados (50,4%), seguida por C. coronator com 21 espécimes 
capturados (20,7%), C.corrollia com 07 espécimes capturados (6,7%), C.sp com 10 
espécime capturada (9,9%), (cf.Tabela 1) e gráfico 1. 

O número de espécimes de interesse epidemiológico foi de 72 (71,2%), com as seguintes 
espécies: C. declarator com 51 espécimes capturados (50,4%), seguida por C. coronator 
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com 21 espécimes capturados (20,7%)  

Nas capturas observou-se a preferência de C. declarator pelo mês de período chuvoso 
(janeiro e fevereiro), com temperaturas e umidade relativa do ar alta.  

 

 

      Figura 12 - Culex capturados na área de influência do AHE Serra do Facão, agosto/2008 a 
maio/2009  
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Figura 13 – Espécies capturadas na área de influência do AHE Serra do Facão, agosto/2008 a 
maio/2009. 
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Tabela 2 

Culex na área do aproveitamento Hidrelétrico da Serra do Facão, no período de agosto de 
2008 a maio de 2009, por armadilha (tipo Shannon) 

Local Shannon Total 

Ponto 1 3 3 

Ponto 2 14 14 

Ponto 3 43 43 

Ponto 4 7 7 

Ponto 5 24 24 

Ponto 6 10 10 

                        

No ponto 1 (Canteiro de Obras do AHE Serra do Facão) foram capturados três culex 
(0,29%), que pode ser explicado pelo local escolhido para a realização das capturas, com a 
influência forte da iluminação das áreas do entorno, com muita poeira sendo depositada 
sobre a vegetação, devido à movimentação constante dos caminhões e outros veículo nas 
vias próximas ao local de captura. 

Pretendemos mudar este local de captura, mantendo-o próximo às áreas de maior 
adensamento de população (refeitórios, dormitórios, etc.), porém mais afastados da 
iluminação artificial do canteiro de obras e das vias de circulação de caminhões, carros e 
tratores. 

O ponto 2 (Ponte das Carapinas - margem do rio) e o Ponto 4 (balsa Porto Pacheco, 
margem do rio) foram os que tiveram menor rendimento de captura de culicineos 
concentrando 20,7% (21) dos espécimes capturados. 

Os pontos 3 e 5, Ponte das Carapinas, na cota máxima de inundação e Balsa Porto 
Pacheco, portanto, bem afastados do rio, foram os locais de maior rendimento de captura de 
culicineos  com 67 Culex (66,3%). 

No ponto 6 (Balsa Manoel Souto) apesar de ser uma área próxima à sede de uma  fazenda 
que possui animais domésticos como cães, galináceos, suínos; abundância de matéria 
orgânica no solo, apresentou uma amostra pouco significativa quantitativa de 10 Culex 
(9,9%).  

A variação sazonal apresentada por Culex parece indicar que a estação do verão primavera 
favorece o desenvolvimento dessas espécies. A queda no número de Culex observada nos 
meses de julho a setembro possivelmente esteve relacionada aos períodos de frio e à 
ocorrência de ventos fortes nos dias que foram realizados as coletas. 

CONCLUSÃO 

Para que ocorra o controle ou erradicação das doenças infecciosas realiza-se a vigilância 
entomológica que é uma ferramenta importante para a prevenção de doenças em saúde 
pública. Com esse monitoramento, a intenção é evitar que os insetos se reproduzam de 
forma excessiva, podendo tornar-se foco de doenças para a população residente no entorno 
do empreendimento e realizar ações que evitem a propagação de doenças. 
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Por isso que casa um dos seis pontos de captura de mosquitos estão sendo monitorados  
uma vez a cada dois meses. Deste modo, se o início das capturas teve origem nos pontos 
1,2 e 3, no mês seguinte a captura ocorrerá nos locais 4,5 e 6. 

É importante monitorar áreas com grandes impactos ambientais, mesmo porque as filariose 
acometem pessoas em contato com florestas, em zonas rurais praticamente já desmatadas 
em regiões periurbanas, associado a fatores decorrentes de atividades econômicas como 
garimpos, expansão de fronteiras agrícolas, extrativismo (BRASIL, 2003). 

 A ocorrência endêmica das filariose está associada à construção de hidrelétricas, às áreas 
de desflorestamento e de ocupação desordenadas do homem nos ciclos vitais do inseto 
fazendo com que seja exposto à picada dos culicideos e induzindo-os à domiciliação.O 
conhecimento da fauna culicidae (Díptera: Culex) e o estudo do comportamento de algumas 
espécies tem sido objeto de várias investigações (CABANILLAS & CASTELLON, 1999) 
devido a sua capacidade vetorial.  
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