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A matriz energética brasileira baseia-se na energia gerada por usinas hidrelétricas, principalmente pela

riqueza da rede fluvial que o país apresenta. Além das implicações político-sociais e das conseqüências negativas à

biodiversidade, as grandes transformações ambientais decorrentes desses empreendimentos promovem

mudanças ambientais que propiciam a instalação de vetores e, muitas vezes, o surgimento de focos de doenças por

eles transmitidas. Para mitigar estes impactos, os empreendedores devem implementar ações compensatórias,

entre elas, a de monitoramento da fauna, todas sob a fiscalização dos órgãos ambientais competentes.

Nesse contexto, em colaboração com Furnas Centrais Elétricas e Enerpeixe S.A., a equipe do Laboratório de

Malacologia do Instituto Oswaldo Cruz, Fundação Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) realizou o levantamento da

malacofauna límnica e o monitoramento das espécies vetoras de parasitoses em áreas de influência das usinas

hidrelétricas de Serra da Mesa (Goiás), de Peixe Angical (Tocantins) e do Aproveitamento Múltiplo de Manso (Mato

Grosso). As duas primeiras encontram-se no rio Tocantins, o qual até o presente apresenta seis usinas hidrelétricas

em operação e um número ainda maior de usinas projetadas, aguardando os licenciamentos necessários para o

início das obras. A Usina do Aproveitamento Múltiplo de Manso (APM Manso) está localizada na bacia do rio

Paraguai, um dos principais formadores do Pantanal Mato-grossense, cuja paisagem e riqueza faunística o

colocam, sem dúvida, entre os mais belos e ricos ecossistemas brasileiros.

Nos 37 municípios investigados foram obtidos moluscos pertencentes às famílias Ampullariidae, Ancylidae,

Corbiculidae, Hydrobiidae, Lymnaeidae, Physidae, Planorbidae, Sphaeriidae e Thiaridae, totalizando 36 espécies

(28 gastrópodes e oito bivalves).  A disseminação e o estabelecimento da espécie vetora da esquistossomose no

reservatório da Usina Hidrelétrica de Serra da Mesa (UHSM); a substituição de espécies após a transformação do

ambiente lótico em lêntico; a ocorrência de espécies exóticas; o primeiro registro da cópula e da postura do

gastrópode Marisa planogyra Pilsbry, 1933 e a capacitação de profissionais da área da saúde dos municípios do

entorno dos reservatórios em técnicas relacionadas à prevenção e ao controle da esquistossomose, encontram-se

entre os aspectos epidemiológicos e ecológicos abordados.
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O Brasil encontra-se entre os países com maior quantidade de águas interiores do mundo, com

aproximadamente 12% do total mundial. Diante dessa riqueza da rede fluvial, houve uma opção político-

econômica pela construção de grandes projetos hídricos, envolvendo quase totalmente o aproveitamento

hidrelétrico (Leme, 2004). Alguns rios, como o Tocantins, apresentam características que favorecem tais

aproveitamentos, como por exemplo, a diferença de nível ou altura de queda e a vazão (Müller, 1995). O

incremento na construção de barragens é preocupante, tanto sob o ponto de vista puramente biológico

quanto epidemiológico, pois a esquistossomose, da mesma forma que a malária e a febre amarela,

encontra-se entre as doenças endêmicas mais importantes associadas a ambientes impactados pelo

desenvolvimento de grandes projetos econômicos, entre eles a construção de usinas hidrelétricas (Southgate,

1997). Na fase de construção as usinas atraem muitos operários, provenientes de várias regiões, inclusive

de áreas endêmicas de esquistossomose e, uma vez formado, o reservatório, além de propiciar condições

favoráveis ao desenvolvimento do molusco vetor, estimula o contato mais freqüente da população, com

atividades de lazer como a pesca e o banho.

A dificuldade de previsão do surgimento de surtos de endemias decorrentes desses empreendimentos

e a existência de situações peculiares em cada um deles tornam extremamente necessários estudos

preventivos na área, a tempo de serem executadas possíveis medidas de atenuação. No Brasil, somente

em 1986 foram instituídas medidas a serem implementadas pelos empreendedores, visando minimizar os

impactos ambientais decorrentes da contenção de rios, devido à construção de usinas hidrelétricas (Conama,

1986). A avaliação de impacto ambiental (AIA), bem como o respectivo relatório de impacto ambiental

(Rima), estão entre essas medidas. Dessa forma, em colaboração com Furnas Centrais Elétricas e Enerpeixe

S.A., a equipe do Laboratório de Malacologia do Instituto Oswaldo Cruz da Fundação Oswaldo Cruz (IOC/

Fiocruz) vem realizando o levantamento da malacofauna límnica e o monitoramento das espécies vetoras

de parasitoses em áreas de influência das usinas hidrelétricas de Serra da Mesa (GO), de Peixe Angical

(TO) e do Aproveitamento Múltiplo de Manso (MT). As duas primeiras encontram-se no rio Tocantins, o

qual até o presente apresenta seis usinas hidrelétricas em operação e um número ainda maior de usinas

projetadas, aguardando os licenciamentos necessários para o início das obras (Tabela 1). A Usina do

Aproveitamento Múltiplo de Manso (APM Manso) está localizada na bacia do rio Paraguai, um dos principais

formadores do Pantanal Mato-grossense, cuja paisagem e riqueza faunística o colocam, sem dúvida,

entre os mais belos ecossistemas brasileiros.

As áreas de estudo compreenderam os municípios sob influência direta dos reservatórios, bem como

alguns municípios adjacentes. A Usina do APM Manso está localizada na Chapada dos Guimarães, na

confluência dos rios Casca e Manso (Figura 1), ao passo que a Usina Hidrelétrica de Serra da Mesa

(UHSM) e a Usina Hidrelétrica de Peixe Angical (AHE Peixe Angical) localizam-se nos municípios de

Minaçu e Peixe, respectivamente (Figuras 2 e 3).

As buscas por biótopos favoráveis à ocorrência de moluscos límnicos foram realizadas nos reservatórios

formados pela construção das barragens, em rios, riachos, lagoas, brejos, valas de esgoto e de drenagem,

caixas d’água e bebedouros de animais (Figuras 4 a 6). Inicialmente foram realizados estudos qualitativos

da malacofauna límnica, com ênfase nos gastrópodes límnicos, registrando as coordenadas geográficas

e, quando possível, o pH e o oxigênio da água, além da temperatura da água e do ar. Definidas as áreas

epidemiologicamente mais importantes, segundo critérios como a maior freqüência da presença do homem

na área (Figuras 7 e 8) ou a presença de moluscos vetores ou exóticos, foi iniciado um estudo quantitativo,

segundo Olivier & Schneiderman (1956).
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Tabela 1 – Usinas hidrelétricas na bacia hidrográfica do Tocantins

UHE Situação Potência MW Municípios Estado 

Cana Brava Em operação 450 
Cavalcante, Colinas do Sul e 

Minaçu 
Goiás 

Estreito Em construção 1.087 Itaguatins e Imperatriz 
Tocantins e 

Maranhão 

 

Luis Eduardo Magalhães 

(ex Lajeado) 

 

Em operação 
902,5 

Lajeado, Palmas, 

Porto Nacional, 

Miracema do Tocantins, 

Brejinho de Nazaré, 

Aliança do Tocantins, 

Ipueiras e 

Santa Rosa do Tocantins 

Tocantins 

Marabá 
 

Em planejamento 
2.160 

Marabá e 

São João do Araguaia 

Pará e 

Maranhão 

São Salvador Em construção 241 

São Salvador do Tocantins, 

Paraná, 

São Salvador, 

Palmeiropólis, 

Minaçu e 

Cavalcante 

Tocantins e 

Goiás 

 

Serra da Mesa 
Em operação 1.275 

Barro Alto, Campinaçu, 

Campinorte, 

Colinas do Sul, 

Minaçu, 

Niquelândia e 

Santa Rita do Novo Destino 

Goiás 

Serra Quebrada Em planejamento 1.328 
Itaguatins e 

Imperatriz 

Tocantins e 

Maranhão 

Peixe Angical Em operação 452 

Peixe, 

São Salvador do Tocantins, 

Paranã, 

São Salvador e 

Palmeirópolis 

Tocantins 

Tucuruí I e II Em operação 8.370 Tucuruí Pará 

Tocantins Em planejamento 480 
Ipueiras e 

Brejinho de Nazaré 
Tocantins 

Tupiratins Em planejamento 620 
Tupiratins e 

Itupiratins 
Tocantins 
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Figura 2 – Usina Hidrelétrica de Serra da Mesa, Goiás

Fonte: Furnas Centrais Elétricas.

Figura 1 – Usina Hidrelétrica do Aproveitamento Múltiplo de Manso, Mato Grosso
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Figura 4 – Coleta de moluscos em lagoas marginais formadas pelas cheias do rio Cuiabá, Santo Antônio

do Leverger, Mato Grosso

Figura 3 – Usina Hidrelétrica de Peixe Angical, Tocantins
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Figura 6 – Coleta de moluscos no rio Santa Tereza, Tocantins

Figura 5 – Coleta de moluscos límnicos num alagado em Paranã, Tocantins
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Figura 8 – Acampamento para atividades de pesca e banho no reservatório da UHSM, Niquelândia, Goiás

Figura 7 – Banhistas no reservatório da UHSM, Uruaçu, Goiás
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Os moluscos foram coletados com auxílio de conchas de captura ou pinças e colocados em pequenos

potes plásticos, com etiquetas de identificação. No Laboratório de Malacologia do Instituto Oswaldo

Cruz os moluscos foram mantidos em aquários de vidro, com água desclorada, tendo como substrato

uma fina camada de argila acrescida de carbonato de cálcio e farinha de ostra e, como alimentação,

alface fresca e desidratada.

A pesquisa de estádios larvais de trematódeos foi realizada mediante exposição individual dos moluscos

coletados, seja à luz de lâmpadas incandescentes, seja overnight. Isto se justifica, uma vez que as cercárias

de Schistosoma mansoni Sambon, 1907 são eliminadas sob estímulo de calor e temperatura adequados,

obtidos com lâmpadas incandescentes. Como existem trematódeos que possuem ciclos de vida adaptados a

animais de hábitos noturnos, os moluscos foram também examinados após 12 horas no escuro. As cercárias

foram examinadas vivas e fixadas, sob microscópio, para a observação das estruturas indicativas da

provável família do trematódeo (Schell, 1970). Um lote de cada amostra era fixado para a identificação

específica, com base nas técnicas utilizadas na rotina do laboratório (Fernandez, Thiengo & Amaral, 2008).

O restante do material coletado foi examinado sob microscópio estereoscópico, após o esmagamento das

conchas, para a confirmação da ausência de parasitismo.

As espécies obtidas nos 37 municípios investigados pertencem às famílias Ampullariidae, Ancylidae,

Corbiculidae, Hydrobiidae, Lymnaeidae, Physidae, Planorbidae, Sphaeriidae e Thiaridae (Figura 9). Das 36

espécies presentes, 28 eram gastrópodes e oito bivalves, discriminadas a seguir: Anodontites trapezialis

(Lamarck, 1819); Anodontites elongatus (Swainson, 1823); Antillorbis nordestensis (Lucena, 1954);

Aylacostoma tenuilabris (Reeve, 1860); Biomphalaria amazonica Paraense, 1966; Biomphalaria intermedia

(Paraense & Deslandes, 1962); Biomphalaria straminea (Dunker, 1848); Biomphalaria occidentalis Paraense,

1981; Biomphalaria schrammi (Crosse, 1864); Burnupia ingae Lanzer, 1991; Castalia ambigua Lamarck,

1819; Corbicula fluminea (Müller, 1774); Drepanotrema anatinum (Orbigny, 1835); Drepanotrema cimex

(Moricand, 1839); Drepanotrema depressissimum (Moricand, 1839); Drepanotrema lucidum (Pfeiffer, 1839);

Eupera simoni (Jousseaume, 1889); Eupera tumida (Clessin, 1879); Ferrissia aff. gentilis Lanzer, 1991; Gundlachia

radiata (Guilding, 1828); Gundlachia aff. radiata (Guilding, 1828); Gundlachia ticaga (Marcus & Marcus,

1962); Idiopyrgus aff. souleyetianus Pilsbry, 1911; Laevapex aff. fuscus Adams, 1841; Lymnaea columella

Say, 1817; Marisa planogyra Pilsbry, 1933; Melanoides tuberculatus (Müller, 1774); Physa marmorata Guilding,

1828; Pisidium bejumae Baker, 1930; Pisidium punctiferum (Guppy, 1867).;   Pomacea insularum (Orbigny,

1835), Pomacea lineata (Spix in Wagner, 1827), Pomacea figulina (Spix in Wagner, 1827), Pomacea canaliculata

(Lamarck,1822), Pomacea scalaris (Orbigny, 1835) e Uncancylus concentricus (Orbigny, 1835).

Embora não tenham sido detectadas formas larvais de S. mansoni e de Fasciola hepatica (L.) nos

moluscos coletados, outros estádios larvais foram observados, tais como esporocistos, rédias ou

metacercárias, pertencentes às prováveis famílias de trematódeos que se seguem: Clinostomatidae,

Cryptogonimidae, Diplostomatidae, Echinostomatidae, Fasciolidae, Haplometridae, Heterophyidae,

Lecithodendriidae, Macroderoididae, Microphallidae, Notocotylidae, Opisthorchiidae, Paramphistomatidae,

Plagiorchiidae, Pronocephalidae, Schistosomatidae, Spirorchiidae, Strigeidae e Telorchiidae. Os tipos

cercarianos foram “Amphistome cercaria”, “Armatae cercaria”, “Brevifurcate-apharyngeate cercaria”,

“Brevifurcate-pharyngeate-clinostomatoid cercaria”, “Echinostome cercaria”, “Gymnocephalous cercaria”,

“Monostome cercaria”, “Ornatae cercaria”, “Parapleurolophocercous cercaria”, “Pleurolophocercous

cercariae”, “Strigea cercaria”, “Ubiquita cercaria”, “Virgulate cercariae” e “Xiphidiocercariae”. Os ciclos
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Figura 9 – Alguns moluscos límnicos encontrados nas áreas de influência das usinas hidrelétricas de

Serra da Mesa (GO), Peixe Angical (TO) e do Aproveitamento Múltiplo de Manso (MT). A: Pomacea

insularum (Orbigny, 1835); B: Pomacea scalaris (Orbigny, 1835); C: Melanoides tuberculatus (Müller,

1774); D: Aylacostoma tenuilabris (Reeve, 1860); E: Marisa planogyra Pilsbry, 1933; F: Biomphalaria

amazonica Paraense, 1966; G: Biomphalaria schrammi (Crosse, 1864); H: Biomphalaria intermedia

(Paraense & Deslandes, 1962); I: Biomphalaria occidentalis Paraense, 1981; J: Physa marmorata Guilding,

1828; K: Lymnaea columella Say, 1817; L: Antillorbis nordestensis (Lucena, 1954). Escala = 1 cm

de vida de muitos desses trematódeos precisam ainda ser elucidados, abrangendo as características tanto

dos estádios larvais quanto da fase adulta, bem como os hospedeiros, sejam eles moluscos (hospedeiros

primário ou secundário), peixes, aves, répteis, anfíbios ou mamíferos. Mesmo assim, a análise da

helmintofauna associada aos moluscos límnicos coletados na área desse estudo revelou interações molusco-

parasito ainda inéditas no país (Boaventura, Thiengo & Fernandez, 2007; Thiengo, 2007).
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As alterações ambientais em decorrência da construção das barragens afetam profundamente a

biodiversidade original (Tundisi, Tundisi & Rocha, 2002), influenciadas pelas  mudanças físico-químicas

relacionadas à passagem de um sistema lótico para lêntico. Estudos longitudinais, como o desenvolvido na

área de influência da UHSM bem exemplificam as alterações na biodiversidade local.  O levantamento

malacológico naquela área teve início em 1996, meses antes do fechamento do rio para o enchimento do

reservatório, e tem prosseguido até hoje, abrangendo as fases de pré-enchimento do reservatório (coletas

realizadas em 1996), enchimento (duas campanhas em 1997 e uma em 1998) e pós-enchimento (1998 a

2007), nos oito municípios de seu entorno (Barro Alto, Campinaçu, Campinorte, Colinas do Sul, Minaçu,

Niquelândia, Santa Rita do Novo Destino e Uruaçu). Essa barragem, construída no município de

Minaçu (S 13º49’, W 48º18’), formou o maior reservatório do Brasil em volume de água, com 54,34 bilhões

de m3, numa área de 1.784 km2 (de Felippo et al., 1999). Thiengo, Santos & Fernandez (2005), após um

estudo qualitativo, descreveram alterações observadas na malacofauna, as quais são relatadas a seguir.

Em 1996, a espécie transmissora da esquistossomose, B. straminea, foi encontrada em remansos do

rio Bagagem no município de Niquelândia, a montante da barragem do reservatório. Na fase de enchimento,

sua distribuição se restringia a poucas fazendas presentes na margem do reservatório, em pequenos

troncos e galhos carreados pelos rios e riachos (Figuras 10 e 11). Na medida em que o ambiente tornava-

se mais estável, em relação ao volume de água represada, várias populações de B. straminea puderam

ser observadas com freqüência nas enseadas formadas, bem como em fazendas às margens do reservatório.

Embora os dados acerca da freqüência de ocorrência, constância, riqueza e sucessão de espécies pertençam

ao estudo quantitativo da fauna (campanhas realizadas no período de 2000 a 2007) e ainda estejam em

fase de análises estatísticas, alguns resultados foram muito evidentes. As primeiras espécies a colonizarem

o lago foram D. anatinum e G. ticaga, sendo hoje esporadicamente encontradas. A partir de 2002, houve

uma intensa colonização pelo ancilídeo G. radiata, o qual praticamente substituiu a espécie colonizadora

G. ticaga. Biomphalaria occidentalis, ao contrário de B. straminea, não conseguiu se estabelecer no

reservatório, uma vez que foi detectada somente no município de Uruaçu, em simpatria com B. straminea,

apenas em 1998. Sua ocorrência na área merece destaque por constituir o primeiro registro para a região

e ainda por ser facilmente confundida com outro vetor que não ocorre no Centro-Oeste, Biomphalaria

tenagophila (Orbigny, 1835), uma vez que as conchas dessas duas espécies são muito semelhantes.

Antes da construção da barragem, colônias da espécie nativa A. tenuilabris foram observadas com

freqüência, tanto a montante quanto a jusante, no rio Tocantins, bem como nos rios Almas, Bagagem e

Cana Brava. Atualmente, poucos indivíduos têm sido encontrados, apenas a jusante da barragem. O

desaparecimento de outras três espécies congenéricas, Aylacostoma guaraniticum (Scott, 1953),

Aylacostoma chloroticum (Scott, 1953) e Aylacostoma stigmaticum (Scott, 1953) foi observado na Argentina,

após a construção da barragem de Yaceretá no rio Paraná (Peso & Quintana, 1999). Casos semelhantes,

envolvendo perda da biodiversidade em conseqüência de construção de grandes barragens estão registrados

na literatura (Rosenberg, Bodaly & Usher, 1995; Seddon, s.d.).

A ocorrência de espécies exóticas, as quais têm sido alvo de grande preocupação entre os ambientalistas,

por interferirem tanto no ambiente quanto nas cadeias tróficas (Cowie, Hayes & Thiengo, 2006), foi também

focalizada nesse estudo. O tiarídeo afro-asiático M. tuberculatus foi observado em extensas áreas nas

margens do reservatório da UHSM, em densas populações, cerca de cinco anos após o barramento do rio

Tocantins (Figuras 12 e 13). A distribuição de M. tuberculatus no Brasil e sua relação com a malacofauna
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nativa foram objeto de estudo de nosso grupo (Fernandez, Thiengo & Simone, 2003) e, no caso específico da

área de influência da UHSM, um estudo quantitativo vem sendo realizado a fim de se verificar a possibilidade

de esse molusco atuar como competidor de B. straminea encontrada no mesmo biótopo. Estudos realizados

principalmente no Caribe demonstraram que M. tuberculatus pode competir com Biomphalaria glabrata

(Say, 1818) e B. straminea, deslocando ou mesmo extinguindo populações dessas espécies, em determinadas

situações (Pointier, 1993; Guimarães, Souza & Soares, 2001).

Figuras 10 e 11 – Biomphalaria straminea encontrada no reservatório da UHSM, Goiás. Escala = 5 mm

Figuras 12 e 13 – Melanoides tuberculatus no reservatório da UHSM, Goiás

Outra espécie asiática encontrada foi o bivalve C. fluminea, achado em remansos do rio Tocantins, em

densas populações (Figuras 14 e 15). Este molusco foi registrado pela primeira vez no Brasil na bacia dos

rios Guaíba e Jacuí (RS), onde foi introduzida provavelmente na década de 70 (Veitenheimer-Mendes, 1981).

As conseqüências de sua invasão na América do Sul foram recentemente documentadas (Mansur et al.,
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Figuras 14 e 15 – Corbicula fluminea no rio Tocantins. Escala = 1 cm

2004) e, considerando-se o aspecto econômico, deve-se ressaltar que colônias dessa espécie são capazes de

obstruir tubos de trocas de calor das turbinas de usinas hidrelétricas e tubulações de estações para

fornecimento de água e de tratamento de esgoto, causando enormes prejuízos.

Populações de M. tuberculatus e de C. fluminea foram também encontradas, tanto no APM Manso

quanto no AHE Peixe Angical, durante o levantamento da malacofauna límnica.

A capacitação de profissionais da área da saúde dos municípios do entorno da UHSM foi também

realizada, em concordância com as recomendações da Organização Mundial da Saúde (Rozendaal, 1997)

e da Fundação Nacional de Saúde (Funasa, 1998), as quais incluem tanto o monitoramento das populações

dos moluscos transmissores da esquistossomose quanto a busca ativa e o diagnóstico de casos de

esquistossomose na população local, particularmente em escolares de sete a 14 anos, como ações efetivas

para prevenir a instalação de focos daquela parasitose. Dessa forma, foram ministrados três cursos por

nossa equipe, em colaboração com pesquisadores do Departamento de Biologia do Instituto Oswaldo Cruz

e do Departamento de Parasitologia do Instituto Aggeu Magalhães/Fiocruz, por meio de parcerias

estabelecidas entre a Fiocruz, Furnas Centrais Elétricas, secretaria estadual de Saúde de Goiás, secretarias

de saúde dos municípios envolvidos e do Consórcio Intermunicipal de Saúde de Serra da Mesa.

Esses cursos, essencialmente práticos, englobaram três módulos fundamentais para o diagnóstico e

controle da esquistossomose: Educação em Saúde; Malacologia; e Diagnóstico e Tratamento de

Esquistossomose e Geo-helmintoses. O primeiro curso foi realizado em Minaçu, em maio de 2000, para

15 técnicos da área da saúde (Figura 16), os quais realizaram atividades de campo e de laboratório

(Figura 17). O segundo curso, realizado em Uruaçu em maio de 2003, capacitou 21 técnicos e dois

estudantes, incluindo no primeiro módulo outros 16 profissionais, entre médicos e enfermeiras da região.

O terceiro foi ministrado em Niquelândia no mês de maio de 2006, tendo capacitado 26 profissionais.

A atuação de profissionais treinados é extremamente importante no sentido de promover a prevenção

de instalação de focos de esquistossomose, visto que a área em questão pode ser definida como vulnerável

ao estabelecimento da transmissão da esquistossomose e como área indene com potencial de transmissão.

Curso semelhante foi ministrado para profissionais da saúde em Palmas (TO), em 2006, através de parcerias

estabelecidas entre a Fiocruz, secretaria estadual de Saúde de Tocantins e Enerpeixe S.A.
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Figura 16 – Docentes e discentes do primeiro curso de Educação em Saúde, Malacologia e Diagnóstico e

Tratamento de Esquistossomose e Geo-helmintoses, realizado em Minaçu, Goiás

Figura 17 – Aula prática durante o módulo de Malacologia Médica no curso de Educação em Saúde,

Malacologia e Diagnóstico e Tratamento de Esquistossomose e Geo-helmintoses, realizado em Uruaçu, Goiás
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A suscetibilidade das populações de B. straminea encontradas na área de influência da UHSM foi

verificada mediante realização de estudos experimentais com cepas de S. mansoni obtidas nos estados

de Goiás, Pernambuco e Piauí (Fernandez & Thiengo, 2002). Os resultados apontaram a possibilidade de

essa espécie vir a atuar como transmissora da esquistossomose na referida área. Sob o ponto de vista

epidemiológico, deve-se ressaltar que B. straminea é considerada má hospedeira de S. mansoni, apesar

de ser um excelente transmissor, capaz de manter altos índices de infecção na população humana, visto

que é comum o encontro de uma taxa de infecção menor do que 0,5% nos moluscos, após o exame de

amostras superiores a cinco mil exemplares provenientes de locais onde a taxa de infecção humana está

em torno de 60%. Deve-se também considerar que a expansão da esquistossomose é um processo lento e

contínuo, sendo os primeiros casos em novas localidades quase sempre descobertos casualmente em

exames de fezes, estando nesse momento a infecção já radicada nas populações dos hospedeiros

intermediários e definitivos, depois de ter realizado, durante um longo período, uma sucessão de ciclos

entre o molusco e o homem, até atingir uma densidade detectável a exames aleatórios (Paraense, 1986).

O reservatório do APM Manso (S 14º53’, W 55º48’), com um volume de água de 7,3 bilhões de m3

e atingindo uma área de 427 km2, se situa entre os municípios de Chapada dos Guimarães e Nova

Brasilândia. Por se tratar de uma área com grande afluxo de turistas, o estudo qualitativo da malacofauna

límnica realizado durante dois anos (2002 e 2003), nas fases de enchimento e pós-enchimento do

reservatório, foi realizado em 23 municípios (Alto Paraguai, Barão de Melgaço, Barra do Bugres, Campo

Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Denise, Diamantino, Jaciara, Jangada, Nobres, Nossa

Senhora do Livramento, Nova Brasilândia, Pedra Preta, Poconé, Poxoréu, Primavera do Leste, Rondonópolis,

Rosário d’Oeste, Santo Antônio do Leverger, São Pedro da Cipa e Várzea Grande), incluindo o Parque

Nacional da Chapada dos Guimarães e o Pantanal Mato-grossense.

Dentre as espécies de interesse médico, devem ser ressaltadas as presenças de B. straminea e B.

amazonica. A primeira possui populações bem estabelecidas nos municípios de Cuiabá, Diamantino e

Poconé, enquanto B. amazonica foi encontrada principalmente no reservatório. O monitoramento da área do

reservatório do APM Manso, visando à detecção da instalação de B. straminea, é necessário devido à sua

grande capacidade de adaptação aos diferentes climas e condições ecológicas no país (Paraense, 1986).

Quanto a B. amazonica, hospedeira potencial de S. mansoni (Corrêa & Paraense, 1971), o encontro

de exemplares restringiu-se a folhas e raízes de plantas aquáticas como Pistia stratiotes L. e Salvinia

auriculata Aubl. (Figuras 18 e 19). Este fato reforça a importância das macrófitas na disseminação dos

moluscos, uma vez que, além de servirem como abrigo e transporte, criam ambientes propícios ao

estabelecimento de futuras colônias. O ritmo de colonização por macrófitas aquáticas depende das

características morfométricas de cada reservatório, bem como de fatores físicos e químicos associados à

coluna de água e ao sedimento (Thomaz & Bini, 1999). Assim, no caso específico do APM Manso, análises

futuras quanto ao estabelecimento das populações de B. amazonica no reservatório se fazem necessárias.

Com relação ao potencial de instalação de focos de esquistossomose na área, colônias de B. amazonica

foram mantidas no Laboratório de Malacologia do Instituto Oswaldo Cruz e seus descendentes foram

expostos a três cepas de S. mansoni, resultando em índices de infecção entre 0% e 33%. Esse resultado

corrobora estudos anteriores realizados com essa espécie, embora a possibilidade de sua atuação como

hospedeira potencial na área do APM Manso seja remota (Fernandez & Thiengo, 2006).
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Figura 18 – Pistia stratiotes no rio Manso, afluente do reservatório do APM Manso, Mato Grosso

Figura 19 – Salvinia auriculata cobrindo o rio Casca, afluente do reservatório do APM Manso, Mato Grosso

A velocidade de enchimento de um reservatório está diretamente relacionada à sua dimensão e à

quantidade de água fornecida pelos seus afluentes. No rio Quilombo, por exemplo, a montante da barragem

do APM Manso, foi possível documentar a inundação de uma área de garimpo, no assentamento Campestre

(Figuras 20 e 21), num curto espaço de tempo. A presença de acampamentos de garimpeiros na região é
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outro fator a ser considerado sob o ponto de vista epidemiológico, já que alguns são provenientes de

áreas endêmicas de esquistossomose e geralmente se estabelecem sob condições precárias às margens

dos corpos d’água. Em conseqüência das alterações promovidas pelo remanejamento da população,

durante a fase de construção das usinas hidrelétricas, várias áreas de garimpo foram extintas, fato

observado nos rios Quilombo (MT) e Maranhão (GO).

Figura 20 – Rio Quilombo, afluente do reservatório do APM Manso, março de 2002

Figura 21 – Rio Quilombo, afluente do reservatório do APM Manso, outubro de 2002

No Pantanal Mato-grossense a fauna se renova a cada ciclo hidrológico, o das cheias, entre novembro

e abril, e o da seca, no restante do ano; as áreas inundadas na enorme planície alagada funcionam

como viveiros para uma grande diversidade de fauna como peixes, aves, mamíferos, insetos e moluscos,

entre outros. O grande volume de água dificulta o encontro de moluscos límnicos, uma vez que muitos
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ou são carreados para os rios e córregos ou encontram-se mais dispersos no ambiente (Figuras 22 e 23).

O estudo da malacofauna límnica naquela área, por ter sido realizado periodicamente, possibilitou o

registro de alguns aspectos biológicos, como a cópula e a postura de M. planogyra (Figuras 24 e 25),

espécie potencialmente capaz de atuar no controle biológico dos transmissores da esquistossomose. Tanto

a cópula quanto a desova rósea e gelatinosa dessa espécie, posta sob a vegetação aquática, foram

registradas pela primeira vez.

Figuras 22 e 23 – Enseada em Santo Antônio do Leverger, Mato Grosso. Esquerda: maio de 2002;

direita: dezembro de 2002

Figura 24 – Marisa planogyra em cópula
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Figura 25 – Exemplar de Marisa planogyra e uma desova em macrófitas

Os estudos sobre a malacofauna límnica presente na área de influência do AHE Peixe Angical (S 12º14’,

W 48º21’) abrangerão todas as fases da construção da barragem, período compreendido entre as obras para

desviar o rio Tocantins no eixo da barragem até o início da operação das turbinas, bem como nos dois anos

pós-enchimento. O reservatório, situado ao sul do estado de Tocantins, possui uma área de 294 km2 com

capacidade para 2,7 milhões de m3 de água represada, entre os municípios de Palmeirópolis, Paranã, Peixe

e São Salvador do Tocantins. O estudo qualitativo da malacofauna se realiza desde fevereiro de 2004 e até

o presente revelou a ocorrência de nove famílias. A fauna é bem semelhante àquela encontrada na área da

UHSM, pela proximidade e por estar na mesma bacia hidrográfica. Sob o ponto de vista epidemiológico,

merece destaque a ocorrência de populações de B. straminea no rio Tocantins, tanto a jusante quanto a

montante da barragem. O estudo qualitativo, iniciado em junho de 2005, tem demonstrado alterações na

diversidade e equitabilidade das espécies.

Nas áreas de influência dessas três usinas hidrelétricas, a implementação de medidas profiláticas

visando ao impedimento da instalação de parasitoses veiculadas pela água se faz necessária, não só pela

presença de B. straminea, como também de L. columella, uma das espécies transmissoras da fasciolose

no Brasil. Como a pecuária constitui uma das principais atividades econômicas no Centro-Oeste, a

verificação de estádios evolutivos de F. hepatica nos moluscos, bem como a avaliação de infecção dos

rebanhos bovinos pelos proprietários é recomendável, uma vez que o gado pode ser encontrado

freqüentemente às margens dos reservatórios, em ambientes onde ocorre L. columella (Figuras 26 e 27).

Esses estudos e atividades desenvolvidas em áreas impactadas, envolvendo o levantamento malacológico,

o monitoramento das espécies de importância médica, bem como a capacitação de recursos humanos

locais, como meios de prevenir a instalação de focos de esquistossomose são efetivamente relevantes e

pioneiros no país. Além disso, atendem à crescente preocupação com o binômio saúde humana/qualidade
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Figura 26 – Margem do reservatório da UHSM, Goiás

ambiental, notadamente por parte dos órgãos ambientais, os quais incluem nas análises de impacto

ambiental e obtenção dos licenciamentos pertinentes, o monitoramento de espécies transmissoras de

parasitoses na área sob influência de  empreendimentos que venham a causar danos ambientais.

Figura 27 – Coleta de moluscos no reservatório da UHSM, Goiás
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PERSPECTIVAS

Nos últimos anos tem-se vivenciado uma notável e relevante preocupação com a qualidade ambiental,

tanto por parte da população, quanto pelo poder público. Portanto, como são praticamente inexistentes

estudos longitudinais envolvendo aspectos biológicos e epidemiológicos da malacofauna límnica em

áreas impactadas por grandes transformações ambientais, a equipe do Laboratório de Malacologia do

Instituto Oswaldo Cruz/Fiocruz pretende dar continuidade aos estudos que têm sido desenvolvidos nessas

áreas, de forma que os resultados e a experiência adquiridos possam ser aplicados em outras áreas

igualmente impactadas.
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