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EQUAÇÃO PARA PROLIFERAÇÃO DO MOSQUITO DA DENGUE:  

A CRISE HÍDRICA E O ARMAZENAMENTO DE ÁGUAS. 

 

João Pedro Peres Rodrigues1
 

 

 

RESUMO 

 

A finalidade básica deste estudo é refletir sobre a proliferação do mosquito da dengue diante da 
crise hídrica e do armazenamento de águas deliberadamente pela população. Conhecer esta 
relação é imprescindível para explicar a epidemia de dengue que ocorreu concomitantemente com 
a crise hídrica de 2014-2015 na Grande São Paulo. Este artigo tem como objetivo analisar a 
relação armazenamento de água e a epidemia de dengue, no período da crise hídrica. Realizou-se 
pesquisa de campo exploratória e, pesquisa bibliográfica nas áreas de Geografia: humana, 
urbana, ambiental, econômica, física e biogeográfica, e em especial da Engenharia Ambiental. 
Considerou-se contribuições dos autores como COSTA (2007); SEVERINO (2000) e LEITE 
(2003), entre outros e, manchetes de jornais de grande circulação, procurando enfatizar a 
importância da mídia e das autoridades para informar, orientar e conscientizar a população sobre 
a maneira correta para captação, armazenamento e reuso de águas domésticas e de chuvas. 
Concluiu-se que nos bairros mais afetados com o abastecimento de água durante a crise hídrica, 
houve uma tendência a armazenar águas de chuvas e de reuso no ambiente domestico, e se 
registrou maior número de casos de dengue. 

 

Palavras-chave: Dengue. Epidemia. Abastecimento. Armazenamento. Reuso. 

Introdução 

 O Presente trabalho tem como tema equação para proliferação do 

mosquito da dengue e as relações existentes entre a crise hídrica e o 

armazenamento de águas pela população de modo geral. A escolha do tema 

determina o assunto sobre o qual versará o trabalho. A delimitação do tema deve 

ser precisa e definida com precisão, “é preciso distingui-lo de temas afins, tendo 

presente o domínio sobre o qual vai trabalhar” (SEVERINO, 2000, p.74).  Para 

fundamentação deste trabalho considerar-se-á, também a pesquisa de campo 

exploratória que são investigações de pesquisas empíricas cujo objetivo é a 
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formulação de questões ou de problema, com tripla finalidade, ou seja, 

“desenvolver hipótese, aumentar a familiaridade do pesquisador com um 

ambiente, fato ou fenômeno, para realização de uma pesquisa futura mais precisa 

ou modificar e clarificar conceitos” (LAKATOS e NARCONI, 1995, p. 188), que a 

pesquisa empírica é a busca de dados relevantes e convenientes obtidos através 

da experiência, da vivência do pesquisador. 

 Entendeu-se, portanto, que a pesquisa empírica é coleta de dados a partir 

de fontes diretas, pessoas que conhecem, vivenciaram ou tem conhecimento 

sobre o tema, fato ou situação e que, podem causar diferenciação na abordagem 

e entendimento dos mesmos. Espera-se que os dados e informações coletados 

possam enriquecer e serem transformados em conhecimento, dando sentido e 

compreensão ao tema em desenvolvimento.  Dessa maneira considerou-se os 

ensinamentos de Lakatos e Marconi (2001), sobre a pesquisa empírica que diz 

ser uma: 

“variedade de procedimentos de coleta de dados pode ser utilizada, 
como entrevista, observação participante, análise de conteúdo etc., para 
o estudo relativamente intensivo de um pequeno número de unidades, 
mas sem o emprego de técnicas probabilísticas de amostragem” 
(LAKATOS e MARCONI, 2001, p.188).  

 Para formalização da pesquisa de campo exploratória é necessário a 

utilização de um instrumento que “é um recurso de que se vale o pesquisador 

para coletar as informações necessárias ao seu estudo” (COSTA, 2001, p. 72-73). 

Dentre outros instrumentos apresentados pelo autor, adotou o tipo lápis-e-papel 

que são: o questionário e o formulário. Ambos, “residem numa forma de coleta 

denominada entrevista” (COSTA, 2001, p. 75). 

 Quanto às pesquisas bibliográficas, investigou-se as áreas de Geografia: 

humana, urbana, ambiental, econômica, física e biogeográfica, e em especial da 

Engenharia Ambiental. O levantamento bibliográfico implica numa série de 

procedimentos para busca metódica e localização de documentos que possam 

interessar ao tema em discussão. Conforme Severino, 

[...] tais documentos se definem pela natureza dos temas estudados e 
pelas áreas em que os trabalhos se situam. Tratando-se de trabalhos na 
área da reflexão teórica, tais documentos são basicamente textos: livros, 
artigos, etc. (SEVERINO, 2000, p. 77). 
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 Severino (2000) também aponta como fonte de busca metódica “as 

grandes enciclopédias, dicionários especializados, nas monografias, nos tratados, 

nas revistas, e ainda sugere os bancos de dados da Internet”. 

 A elaboração de qualquer trabalho científico requer clareza do objeto que 

será estudado. Conforme Severino: 

Exige-se consciência da problemática específica relacionada com o tema 
abordado de determinada perspectiva, cuja natureza especificará o tipo e 
o método de pesquisa e de reflexão a serem utilizados no decorrer do 
trabalho (SEVERINO, 2000, p. 75).  

 Considerando a linha de raciocínio do autor, sobre a colocação clara do 

problema, no sentido de que esteja relacionada ao tema, então a definição do 

problema é considerada etapa relevante e necessária para ir adiante com a 

pesquisa. 

 O problema ora estudado se deu a partir do questionamento sobre 

campanhas da mídia, durante a crise hídrica no período de 2013-2014, 

especificamente na Grande São Paulo. A mídia de modo geral, em suas 

campanhas publicitárias, passou a noticiar que os reservatórios estavam baixando 

seus níveis e que cortes no abastecimento de água seriam certos, ao mesmo 

tempo, estimulavam a coleta e armazenamento de água de chuvas e águas 

domésticas para fins diversos. 

 Nesta perspectiva, construiu-se questões que nortearam este trabalho: 

 O armazenamento de águas de chuvas e de reuso doméstico, 

deliberadamente, pôde ter sido a equação ideal para a proliferação 

do mosquito da dengue? 

 Há relação entre a epidemia de dengue com a captação e 

armazenamento de águas, imediatamente durante a crise hídrica? 

 Para responder a estas questões e verificar se houve relação entre a 

epidemia de dengue e o armazenamento de águas em ambientes domésticos, foi 

necessário e primordial apoiar-se em bases sustentáveis, em referenciais 

teóricos. O referencial teórico, de acordo com Severino (2000), “é o conjunto de 

instrumentos lógico-categoriais nos quais se apoia para conduzir o trabalho 
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investigativo e o raciocínio”. Sua função na pesquisa é “dar conta dos fenômenos 

a serem abordados e explicados” (SEVERINO, 2000, p. 163-164). 

 Sendo assim, os autores citados na bibliografia, de certa forma, 

contribuíram direta ou indiretamente para sustentação deste trabalho. Alguns 

autores porque emprestaram seus conceitos, outros em razão de suas ideias e 

conhecimentos específicos, ainda aqueles que, pela contribuição com matéria 

jornalística, contemplaram com suas publicações, e com isso, viabilizou a análise 

dos dados estudados e as conclusões apresentadas. 

Desenvolvimento 

A crise hídrica ocorrida no período de 2013-2014 e, a proliferação 

considerável do mosquito da dengue, iniciada nesse mesmo período, que afetou a 

Grande São Paulo, tornou-se epidemia em 2015. Foi apontada por autoridades 

políticas, infectologistas e por jornalistas investigativos, como uma das mais 

acentuadas crises de todos os tempos.  

Apesar de muitas regiões do território brasileiro não possuir água suficiente 

para abastecimento desejável, como é o caso de algumas cidades brasileiras 

localizadas nas regiões norte e nordeste, a Grande São Paulo, tinha seu 

abastecimento de água potável fornecido normalmente com pequenas 

interrupções em períodos de estiagem, e ao olhar das autoridades, não 

necessitava de medidas saneadoras para buscar novas alternativas e recursos 

para manutenção e ampliação dos reservatórios. 

 Todavia, após a mídia divulgar as primeiras noticias sobre a crise hídrica 

na Cidade de São Paulo, isto porque choveu abaixo da média esperada no verão 

de 2014, e não foi suficiente para abastecer o Sistema Cantareira, um dos 

reservatórios que abastecem a Capital do Estado de São Paulo e Cidades 

adjacentes. Dessa maneira, o Sistema Cantareira, o principal fornecedor de água 

potável para a Grande São Paulo, entrou em colapso em Maio de 2014, data em 

que seu volume útil se esgotou. Doravante, essa situação passou a fazer parte 

dos noticiários, e as autoridades políticas que administram a Grande São Paulo, 

começaram buscar soluções para minimizar o problema decorrente da falta de 

água em seus reservatórios naturais. 
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 Diante desse quadro crítico e, pelas razões já elencadas - o 

armazenamento de águas de chuvas e de reuso doméstico, a proliferação do 

mosquito da dengue, e a mídia incentivando a acumular água, e o crescente 

aumento do caso de dengue no período 2014 - 2015, pensou-se que as noticias 

veiculadas pela mídia, sobre o assunto, pudessem ir além das manchetes de 

jornais e dos noticiários em geral, de maneira que as informações jornalísticas 

fossem organizadas, analisadas e transformadas em conhecimento, a fim de 

conhecer a relação entre o armazenamento de águas e a epidemia de dengue no 

período. 

 Considerando esse cenário e a necessidade de organizar as informações 

disponíveis e coletadas, dos dados bibliográficos e das manchetes e noticias 

veiculada pela mídia em geral, e por ter consciência da problemática, resta 

especificar o “método de pesquisa e de reflexão a serem utilizados no decorrer do 

trabalho” (SEVERINO, 2000, p.75).  

 Segue-se que “a pesquisa é um procedimento reflexivo sistemático, 

controlado e crítico, que permite descobrir novos fatos ou dados, relações ou leis, 

em qualquer campo do conhecimento” (ANDER-EGG, 1978:28, apud LAKATOS, 

1995, p. 155). Entende-se, portanto, que a pesquisa é um procedimento formal, 

com método de pensamento reflexivo, que requer tratamento científico e se 

constituí no caminho para conhecer a realidade ou para descobrir verdades 

parciais. 

 Portanto, para realização deste trabalho, considerou-se os ensinamentos 

de Lakatos e Marconi (1995), que diz: “os contatos diretos, pesquisa de campo ou 

de laboratório são realizadas com pessoas que podem fornecer dados ou sugerir 

possíveis fontes de informações úteis”. Diz ainda que, “as duas tarefas, pesquisa 

bibliográfica e de campo, podem ser executadas concomitantemente” (LAKATOS 

e MARCONI, 1995, p. 159). 

 Para pesquisa de campo, com relação ao instrumento de coleta, valeu-se 

dos ensinamentos de Costa (2001), que aponta a entrevista como uma forma de 

coleta de dados e diz, “que em essência é um roteiro inteligente da conversa que 

o pesquisador terá com o seu interlocutor” (COSTA, 2001, p. 75). Quanto à coleta 
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de dados em fontes bibliográficas, pelas características e peculiaridades deste 

trabalho, seguiu-se as orientações metodológicas de Severino (2000), que se 

refere “as grandes enciclopédias, dicionários especializados, nas monografias, 

nos tratados, nas revistas, e ainda sugere os bancos de dados da Internet” 

(Severino, 2000, p. 138). 

 Dessa forma, considerando a temática central deste trabalho e formulou-se 

as perguntas que nortearam este trabalho. A primeira com objetivo de verificar a 

relação entre o armazenamento de águas de chuvas e de reuso doméstico, 

deliberadamente, e se isso poderia influenciar, ou constituir na equação ideal para 

a proliferação do mosquito da dengue. A segunda questão abordada diz respeito 

a epidemia da dengue, a relação com a captação de águas de chuvas, de reuso 

domestico e a forma de armazenamento. 

 Para fins de fundamentação conceitual e para elucidar alguns termos, 

doravante, considerar-se-á o conceito para o termo reuso, de acordo com o 

Dicionário Priberam (2016), significando: “ato ou efeito de reusar”; e “reusar” 

significa “usar novamente”, entendemos então que reuso é usar novamente. Desta 

forma, se faz necessário conceituar o termo “reuso da água”, para fins deste trabalho, o 

significado dado por Lavrador Filho (1987), que diz: 

“reuso de água é o aproveitamento de águas previamente utilizadas, 
uma ou mais vezes, em alguma atividade humana, para suprir a 
necessidade de outros usos benéficos, inclusive o original. Pode ser 
direto ou indireto, bem como decorrer de ações planejadas ou não” 
(LAVRADOR FILHO, 1987 apud FINK e SANTOS, 2003:262). 

 Outro conceito necessário é quanto ao termo “água de chuva”.  

Aproveitamento de água de chuva é a utilização da água coletada com recursos 

domésticos ou não, principalmente a partir de telhados, durante a precipitação 

pluviométrica. E esse será o conceito utilizado neste trabalho. É importante 

esclarecer, que o termo correto é aproveitamento de água de chuva e não 

reaproveitamento ou reuso de água de chuva, a menos que esta água já tenha 

sido destinada à alguma finalidade, recolhida e novamente disponibilizada para os 

mais diversos usos possíveis.  

  Uma vez esclarecidos esses termos, definiu-se que reuso significa usar 

novamente, e a chuva é a primeira forma dessa água. Contudo, o aproveitamento 
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de água de chuva será também denominado reuso, caso tenha servido para fins 

anteriores.  

 Diante da crise hídrica de 2013-2014, o aproveitamento deliberado da água 

da chuva passou a ser uma constante. No comércio, os estoques de bombonas 

se tornou um negócio rentável ao comerciante, e uma opção para quem pudesse 

desembolsar quantias consideráveis em dinheiro. Contudo, o jeitinho brasileiro e a 

criatividade doméstica despertavam para alternativas nada ortodoxas, o que 

importava era captar água de chuva. 

 Contudo, o aproveitamento de água da chuva também necessita de 

atenção especial. De acordo com Lemos (2015),  

“a água da chuva não é potável. Principalmente em regiões com grandes 
índices de poluição atmosférica, a água da chuva carrega uma grande 
quantidade de poluentes e substâncias químicas nocivas. Mesmo com 
aparência cristalina, não indica que é potável. Essa contaminação é 
agravada conforme o método de coleta da água da chuva. Há o termo 
first flush as primeiras gotas que caíram no telhado escorrem até chegar 
à calha. Essa água literalmente lavou o telhado e carregou com ela 
inúmeros poluentes que se acumularam ali. A água de first flush pode 
estar mais contaminada que o esgoto bruto.” (LEMOS, 2015, p. 18). 

 Dessa maneira, e conforme explicou Lemos (2015), ainda que para utilizar 

a água da chuva para fins domésticos, é preciso instalar dispositivos que 

descartem o first flushi, e aplicar na água armazenada algum tipo de tratamento 

mesmo que simples, como a cloração ou decantação. Entendemos também que, 

a água da chuva é imprópria para o consumo humano, e ainda, cria um ambiente 

favorável para a proliferação do mosquito Aedes Aegypit, transmissor da Dengue 

e da Febre Chikungunya, caso não seja armazenada em recipiente adequado e 

hermético. 

 Não bastasse a crise hídrica, a mídia a estimular o armazenamento e reuso 

de água, e também mostrando o que “chamamos de armazenamento 

inadequado” de forma positiva. Isto é, em nome do jeitinho brasileiro, acumulava-

se água da chuva e de outras fontes, em utensílios rudimentares, como baldes, 

bacias, tambores sem tampas, baldes de lixo, etc. Certamente, criaram-se 

condições propícias para o mosquito que necessita de calor, água limpa e parada 

para se reproduzir e, conforme consta na Cartilha do Gestor (2014, p. 4) a dengue 

é uma doença transmitida por mosquitos do gênero Aedes infectados por um 
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vírus que apresenta quatro sorotipos distintos: DENV- 1, 2, 3 e 4; e sua 

proliferação acontece sempre que encontra condições favoráveis para a sua 

reprodução. 

 A seguir, algumas das manchetes do Jornal Folha de São Paulo (2015), 

verificadas na fase da pesquisa. Para esclarecer, as fontes para pesquisas foram 

escolhidas de maneira aleatória, procurando-se isenção ideológica, ou intenção 

de divulgar a fonte para fins de publicidade. As manchetes de interesse são as 

que tratam de casos delimitados na Grande São Paulo. Dentre as manchetes 

analisadas, pode-se apontar duas para fins de argumentação:  

“Casos de dengue quase triplicam no inicio de 2015 em São Paulo”, 
foram registrados 1.304 casos da doença entre os dias 4 e 24 de janeiro, 
deste ano, contra 495 do ano anterior, destes são 120 autóctones 
(adquiridos no município) contra 45 no ano de 2014. De acordo com a 
COVISA, o aumento deste ano está relacionado com as altas 
temperaturas e o acumulo de água limpa sem proteção, devido a crise 
da água dos últimos meses em São Paulo (04/02/15). 

“Guardar água em casa contra a seca pode causar aumento da 
doença”, moradores estocam água para amenizar os problemas no 
abastecimento e especialistas afirmam que o armazenamento incorreto 
pode ampliar casos da dengue e da febre chikungunya. “Calor, tempo 
úmido e água parada compõem o ambiente ideal para a proliferação da 
dengue”, diz o infectologista Artur Timermam, do hospital Edmundo 
Vasconcelos. A prefeitura também já demonstra preocupação com o 
armazenamento inadequado de água (06/02/015). 

 A primeira possibilidade de comparação para fins de relacionar os casos de 

dengue com o armazenamento de água, sem levar em consideração outras 

variáveis, é conhecer o cenário sobre a dengue antes da crise hídrica, e o cenário 

da proliferação e evolução da dengue pós-crise hídrica de 2015. Para compor os 

cenários, utilizou-se de dados constantes de planilhas oficiaisii disponíveis em 

sites governamentais e, manchetes divulgadas pela imprensa em geral e 

imprensa on-line, observadas as normas técnicas e preceitos legais de direitos 

autorais. 

 Após conhecer as campanhas midiáticas veiculadas durante a crise hídrica 

e fazer revisão das matérias jornalísticas, não só as citadas, mas de muitas outras 

que continuaram a fazer parte dos noticiários, foi possível construir o cenário para 

reflexão e análise dos fatos. Considerou-se também, uma retrospectiva sobre os 

noticiários das matérias veiculadas em períodos de normalidade no fornecimento 

de água com vistas à captação e armazenamento de água e casos de dengue. 
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Essa reflexão somada a outras revisões de leituras referenciais serviu de base 

para fazer juízo de valor sobre a epidemia da dengue e possível relação com o 

armazenamento deliberado de água pela população, frente á crise hídrica. 

 Ainda, de forma objetiva e direta, os resultados obtidos com as entrevistas, 

e considerações sobre as anotações nos questionários que “consistem em 

essência num roteiro e num formulário para anotações das respostas realizadas 

sobre o tema em questão” (COSTA, 2001, p. 75), e sobre os dados disponíveis na 

mídia citados compôs-se o referencial argumentativo.  

 Considerados os dados bibliográficos e dos outros dados coletados e 

filtrados, incluindo as entrevistas, resta analisar e interpretar os dados do 

fenômeno ou problema estudado no conjunto. No processo de análise, o que o 

pesquisador faz é correlacionar as variáveis e categorias estudadas na tentativa 

de conhecer o objeto do estudo que “é o procedimento racional do trabalho 

científico mais complexo” (OLIVEIRA, 2000, p.84). Na fase da argumentação o 

pesquisador analisa. Analisar é decompor o todo (problema) em partes pelo 

processo de dedução, ou seja, do mais complexo para o mais simples, do geral 

chega ao particular. Sendo assim, realizar-se-á a análises e inferências aos dados 

coletados. 

 Diante dos fatos estudados, numa primeira análise, e considerando as 

diversas possibilidades das doenças de veiculação hídrica, verificou-se que é 

costume da população em geral, por economia ou por preservação dos recursos, 

reuso da água de lavagem de roupas, principalmente, para lavar quintal. 

Preservar o recurso em escassez é uma atitude cidadã, porém, é necessário 

observar às doenças de veiculação hídrica, embora estas não fizessem parte 

deste trabalho, pode-se afirmar que a água após ser utilizada para lavar roupas, 

venha ser uma fonte de contaminantes, dentre outros, por coliformes fecais. 

 Por fim, as pessoas entrevistadas vieram a confirmar o que as manchetes 

de jornais estampavam diariamente sobre a crise hídrica, armazenamento de 

água e casos de dengue. Os entrevistados afirmaram que armazenavam águas 

em qualquer vasilha. Quanto à dengue informaram que tiveram ou que alguém do 
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convívio teve e, que a mídia estimulava a economizar água e, ao mesmo tempo 

captar e armazenar águas de chuvas e água de reuso, para fins domésticos. 

 Ficou evidente que se criaram condições propícias para o mosquito que 

necessita de calor e água limpa e parada para se reproduzir, e conforme consta 

na Cartilha do Gestor (2014, p. 4), a dengue é uma doença transmitida por 

mosquitos do gênero Aedes infectados por um vírus que apresenta quatro 

sorotipos distintos: DENV- 1, 2, 3 e 4; e sua proliferação acontece sempre que 

encontra condições favoráveis para a sua reprodução. Ainda, o armazenamento 

de forma rudimentar e a água da máquina de lavar, na maioria das vezes, 

compromete a qualidade da água para reuso, além de contribuir para proliferação 

de espécies nocivas ao ser humano. 

Conclusão 

 Diante do exposto, concluiu-se que a proliferação do mosquito da dengue 

que culminou na epidemia de 2015, foi em razão do mosquito encontrar 

condições propícias para sua reprodução. Verificou-se que durante a crise hídrica 

muitos bairros, por razões geográficas, tiveram abastecimento prejudicado e, a 

captação e armazenamento de água de chuva e de reuso, foram feitos 

indiscriminadamente principalmente, de água de chuva. 

 As evidências que foram constatadas com as pesquisas exploratórias e, 

em fontes virtuais de sites da imprensa e outros que envolvem, por um lado, os 

discursos midiáticos, e por outro, a falta de informação da população, 

principalmente, que habitam regiões com infraestrutura precária, constituiu a 

equação ideal para proliferação do mosquito da dengue. 

 Quanto à existência de relação entre o armazenamento de águas de 

chuvas e de reuso doméstico, a proliferação do mosquito Aedes Aegypit e, 

consequentemente, a epidemia de dengue, concomitante com a crise hídrica, 

pode-se afirmar que a crise hídrica por si só, não contribuiu para proliferação do 

mosquito da dengue. Todavia, após analisar e comparar cenários de períodos 

anteriores com o cenário e fatos ocorridos no período estudado pode-se afirmar 

que a epidemia de dengue está relacionada com o armazenamento inadequado 

de águas de chuvas e de reuso doméstico. 
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NOTAS: 

                                                           
i Primeiro volume de água que lava a superfície de captação. (P. 7). 

ii Planilhas Oficiais são documentos em forma de Planilha emitida por órgão governamental. (P. 8) 


