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Resumo 

Atualmente, a dengue é um dos principais problemas globais de saúde. O principal 

vetor deste vírus é o Aedes aegypti, um mosquito de marcado comportamento 

sinantrópico, que, para além da dengue, é também um dos principais vetores de outras 

importantes arboviroses como a febre amarela, chikungunya e Zika. Na ilha da Madeira 

esta espécie foi detetada em 2005, tendo sido responsável por um surto de dengue que 

afetou a região em 2012 e 2013. Devido à sua importância médica, são vários os estudos 

que se têm realizado acerca da espécie na ilha, incluindo alguns referentes à sua incidência 

espacial. Todavia, não existe ainda uma representação espacialmente contínua da sua 

distribuição potencial. Neste sentido procedeu-se à criação de um modelo de distribuição 

potencial deste vetor para a ilha da Madeira. Para o efeito, foi utilizado um conjunto de 

dados baseados em levantamentos de campo referentes à presença da espécie na ilha e 

diversas variáveis consideradas relevantes na sua distribuição (fatores climáticos, 

sociodemográficos e de uso e ocupação do solo). Os resultados obtidos indicam uma 

probabilidade de adequabilidade mais elevada em diversos territórios localizados ao 

longo da faixa sul da ilha, destacando-se entre eles diversos locais que integram o Funchal 

e os seus concelhos vizinhos. Além do estudo da distribuição potencial da espécie, 

considerando que a dinâmica sazonal do vetor está associada às variações das condições 

térmicas e de pluviosidade, levando assim a que existam períodos onde a atividade 

vetorial é mais elevada, é também parte integrante deste trabalho o estudo das dinâmicas 

espácio-temporais do Ae. aegypti. Para isso, foram igualmente utilizados os dados 

respeitantes aos levamentos de campo, embora desta feita tomando em consideração o 

número de indivíduos encontrados e a data de cada levantamento. A variação espácio-

temporal do número de indivíduos observados foi associada a um conjunto de variáveis 

tidas como relevantes na variação da sazonalidade da espécie. Os resultados alcançados 

permitem identificar que as mudanças das condições meteorológicas são determinantes 

na variabilidade das abundâncias do mosquito, sendo a precipitação acumulada de 3 

semanas e a temperatura acumulada de uma semana umas das condicionantes que mais 

determinam essa variação. 

Palavras-chave: Aedes aegypti, ilha da Madeira, adequabilidade de habitat, SIG, 

modelação espácio-temporal.  
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Abstract 

Dengue has now become one of the major global health problems. The main 

vector of this virus is Aedes aegypti, a species of marked synanthropic behavior that, in 

addition to dengue, is also one of the main vectors of other important arboviruses such as 

Yellow Fever, Chikungunya and Zika. In Madeira Island this species was detected in 

2005 and was responsible for an outbreak of dengue that affected the region in 2012 and 

2013. Due to its medical importance, several studies have been made about the species in 

the island, including some works investigating its spatial incidence. However, its potential 

distribution in the island is not yet known. In this sense, we create a model of potential 

distribution for this vector in the island of Madeira. For that purpose, a field surveys 

regarding the presence or absence of the species on the island was related to several 

variables considered relevant in determining their distribution (e.g., climatic, 

sociodemographic factors and land use and occupation). The results indicate a higher 

suitability for the species in some of the territories located in the southern strip of the 

island, among them parts of Funchal and of its neighboring municipalities. In addition to 

the study of the spatial distribution of the species, we also investigated its seasonal 

dynamics in the island. For that purpose, counts of individuals across the island were 

associated to a set of temporally explicit spatial variables expected to drive variation in 

the seasonality of the species. The obtained results allowed to identify that the changes of 

the meteorological conditions are effectively determining the variability of the 

abundances of the mosquito, being the accumulated precipitation of 3 weeks and the 

accumulated temperature of one week some of the conditions that most influence this 

variation. 

 

Keywords: Aedes aegypti, Madeira Island, habitat suitability, GIS, space temporal 

modelling. 
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Capítulo 1. Introdução  
 

A dengue é uma doença febril aguda causada por um vírus com o mesmo nome 

(dengue - DENV). Esta doença é transmitida a humanos através da picada de mosquitos 

do género Aedes infetados. Atualmente, esta é considerada uma das doenças infeciosas, 

transmitida por artrópodes de maior importância no mundo (mais contágios, mortes e 

implicações económicas), sendo também uma das viroses de mais rápida disseminação 

pelo globo (Guzman & Harris, 2015). 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), são mais de 100 o 

número de países que lidam regularmente com surtos da dengue, e cerca de 2,5 mil 

milhões de pessoas vivem em áreas de risco iminente de contágio. A cada ano surgem, 

em média, entre 50 a 100 milhões de novos casos de pessoas infetadas. Deste grupo, 

aproximadamente 500 mil desenvolvem a forma mais grave da doença, a febre 

hemorrágica da dengue.  

O principal vetor da dengue é o Ae. aegypti, um mosquito que habita 

essencialmente em ambientes domésticos e peri-domésticos, e que além da dengue é 

também um dos principais agentes transmissores de outras importantes arboviroses como 

a febre amarela, a chikungunya e o Zika (Patterson Sammon e Garg, 2016). Acreditando-

se ser originário da África Ocidental, este mosquito tem-se dispersado devido à ação 

humana desde o século XV. Desde então, invadiu muitas das regiões tropicais e 

subtropicais do planeta (Padmanabha et. al, 2010). 

A presença do mosquito Ae. aegypti na ilha da Madeira é conhecida desde 2005, 

após a identificação de diversos espécimenes por parte do Museu de História Natural do 

Funchal. A identificação deste mosquito foi registada depois de muitas referências por 

parte da população da freguesia de Santa Luzia (localizada no concelho do Funchal), 

acerca da ocorrência de pruridos e pápulas cutâneas que algumas pessoas relacionavam 

com as picadas de um determinado mosquito (Margarida et al. 2006 em Seixas et al., 

2013). Até à data, com base na rede de armadilhas instalada em todos concelhos da ilha 

da Madeira, foi possível detetar a presença do vetor em vários concelhos da ilha, embora 

como maior predominância no Funchal e nos concelhos vizinhos1. Entre outubro de 2012 

                                                 
1 Consultado em abril de 2017 em: http://doc.iasaude.pt/mosquito/index.php/mosquito/mosquito-na-ilha-

da-madeira 



2 

 

e março de 2013, este mosquito foi responsável pela ocorrência de um surto de dengue 

na ilha, o primeiro na Europa desde 1928 (Sousa et al., 2012) , tendo sido notificados, 

durante esse período, mais de 2000 casos prováveis de febre da dengue (Nunes et al., 

2014). 

Devido à importância médica desta espécie, várias medidas de controlo e 

prevenção têm sido adotadas por parte das autoridades regionais no sentido de reduzir a 

atividade vetorial (Sousa et al., 2012). No seguimento destas medidas, também têm vindo 

a ser desenvolvidos alguns estudos como vista a compreender melhor a dinâmica espacial 

do mosquito na região 2 . Contudo, não é ainda conhecida uma representação 

espacialmente contínua da sua distribuição potencial na Madeira. Esta informação pode 

representar uma mais-valia na identificação de locais mais propensos ao estabelecimento 

desta espécie na ilha e, por conseguinte, na identificação de locais mais suscetíveis à 

transmissão de doença arboviral. Além da compreensão das dinâmicas espaciais da 

espécie na ilha da Madeira, considerando que a dinâmica sazonal do Ae. aegypti está 

estritamente relacionada com as variações das condições térmicas e de pluviosidade 

(Morin, Comrie e Ernst, 2013), o entendimento da forma como essas mesmas variações 

influenciam a sazonalidade da espécie poderá ser determinante para uma melhor 

compreensão das suas dinâmicas temporais na região. O conhecimento mais 

aprofundando destas dinâmicas apresenta diversas potencialidades, destacando-se entre 

elas a possibilidade de poder servir de base para um sistema de alerta precoce capaz de 

detetar atempadamente períodos de maior risco.   

 

1.1. Objetivos e estrutura da dissertação  

 

Atendendo à temática abordada, o desenvolvimento da presente dissertação 

assenta nos seguintes objetivos: i) desenvolver um modelo espacialmente contínuo 

representativo da adequabilidade de habitat ao Ae. aegypti na ilha da Madeira, e explorar 

as relações existentes entre a distribuição da espécie e os fatores que a condicionam; e ii) 

desenvolver um modelo espácio-temporal da variação das abundâncias de Ae. aegypti na 

                                                 
2
Consultado em abril de 2017: http://iasaude.pt/attachments/article/2018/ciencia_geografica_mosquito_ae

des_outros.pdf 
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ilha da Madeira, e determinar de que modo é que as variáveis consideradas no processo 

de modelação influenciam a variação temporal dos valores de abundância. 

A presente dissertação é estruturada em cinco capítulos. O primeiro capítulo é 

constituído pela introdução, onde se trata de apresentar e explicitar a pertinência da 

temática, bem como os objetivos e a estrutura da dissertação.  

O segundo capítulo apresenta uma primeira parte relativa a um enquadramento 

teórico geral de vários aspetos relacionados com a patologia e epidemiologia da dengue 

e do seu principal vetor, o Ae. aegypti; e uma segunda parte que consiste numa breve 

contextualização acerca da doença e respetivo vetor na ilha da Madeira. 

O terceiro capítulo incide na realização do modelo de distribuição do potencial 

habitat do Ae. aegypti na ilha da Madeira, tendo por base os levantamentos de distribuição 

já realizados. Esta informação é integrada com um conjunto de variáveis consideradas 

influentes na distribuição da espécie, com recurso a um método correlativo baseado em 

aprendizagem automática: Árvores de Regressão Reforçadas (Boosted Regresion Trees - 

BRT). Os resultados decorrentes da aplicação deste método são validados através da 

validação cruzada, sendo também efetuada uma caracterização da distribuição potencial 

obtida para a espécie na ilha. Por último, é realizada uma análise da influência que cada 

variável exerce nos resultados do modelo e das relações entre estas e a distribuição do 

vetor.  

O quarto capítulo remete-se à modelação espácio-temporal das variações de 

abundâncias de Ae. aegypti. Para tal, foram utilizados os mesmos dados de distribuição 

do capítulo anterior, embora desta feita considerando os valores de abundância (contagens 

de Ae. aegypti) associados a cada um dos instantes em que os levantamentos foram 

realizados. A esta informação foi associado um conjunto de variáveis tidas como 

pertinentes na variação temporal da espécie, e cuja estrutura de dados também apresenta 

uma variação no espaço e no tempo. A relação entre estas variáveis foi estabelecida 

através de um Modelo Generalizado de Efeitos Mistos (Generalized Linear Mixed Model 

- GLMM), tendo sido realizados diferentes episódios de modelação através da aplicação 

de distintos parâmetros. Para comparar os modelos obtidos foi utilizado o Critério de 

Informação de Akaike (AIC), procedendo-se posteriormente à exploração dos resultados 

do melhor modelo selecionado através deste processo de avaliação. 

Por fim, no quinto capítulo, são apresentadas as considerações finais do trabalho.  
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Capítulo 2. Dengue, vetor transmissor e sua contextualização na ilha 

da Madeira 
 

2.1. Vírus, patologia e transmissão da doença 

 

A dengue é uma doença viral causada pelo vírus da dengue (DENV), género 

Flavivirus da família Flaviviridae, que é transmitida a humanos por mosquitos do género 

Aedes (Ae.) infetados (Solomon e Mallewa, 2001). Esta doença pode ser causada por 

quatro serotipos conhecidos do vírus, os quais permanecem em circulação: DENV-1, 

DENV-2, DENV-3 e DENV-4 (Guzman et al., 2010). Mais recentemente, foi identificada 

uma quinta variante do vírus, DENV-5. Contudo, ainda não está claro que esta nova 

variante seja capaz de se transmitir de uma forma sustentada entre humanos (Mustafa et 

al., 2015).  

Cada serotipo deste vírus apenas produz imunidade específica para posteriores 

reinfeções perpetradas por si, ao passo que relativamente aos restantes serotipos, essa 

imunidade é temporária (geralmente apenas durante os primeiros meses pós-infeção). 

Deste modo, qualquer individuo que seja infetado por um diferente serotipo num período 

em que não se encontre com imunidade cruzada, poderá ser novamente contagiado pela 

doença (Gubler, 1997).   

  Enquanto patologia, a dengue apresenta um espectro clínico muito amplo que 

pode variar um estado febril moderado, acompanhando de diversos sintomas 

indiferenciados, até um quadro clínico mais severo, caracterizado por hemorragias graves 

e com risco de morte associado (Gubler, 1997). No entanto, nem sempre há uma reação 

ao vírus, i.e., a infeção pode ser inaparente ou assintomática e, como tal, não provocar 

quaisquer manifestações clínicas. A resposta clínica ao vírus e o quadro de sintomas que 

as pessoas desenvolvem é condicionada, entre outro fatores, pela idade e estado 

imunológico dos indivíduos (Chakraborty, 2008). Sendo os sintomas clínicos decorrentes 

da infeção causada pelo DENV bastante variados, a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) definiu duas categorias principais desta doença de acordo com a gravidade dos 

sintomas: a febre da dengue ou simplesmente dengue (FD) e a febre hemorrágica da 

dengue (FHD). Esta última poderá ou não ser sucedida pelo síndrome do choque da 

dengue (SCD).  
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  A primeira (FD) é uma doença com um quadro clínico de gravidade moderada. 

Afeta principalmente crianças de maior idade e adultos, e caracteriza-se pela ocorrência 

de febre e um conjunto de sintomas que podem incluir: dor de cabeça, corpo e 

articulações, náuseas e vómitos, fraqueza, entre outros (Gubler, 1997). Relativamente à 

segunda (FHD), trata-se de uma doença que apresenta um quadro clínico mais agudo, 

porém, não é tão comum quanto a primeira, afetando aproximadamente 1 a 5% das 

pessoas infetadas pelo vírus (Chang et al., 2014). Normalmente este estado mais crítico 

da doença está associado a crianças de menor idade, apesar de também poder ocorrer em 

adultos (Halstead, 2008). Vários autores também sugerem que este estado mais severo 

surge em indivíduos que foram previamente infetados por um serotipo distinto. Esta 

associação deve-se a um processo imunológico chamado de antibody-dependent 

enhancemet (ADE), que ocorre quando os anticorpos pré-existentes, provenientes de uma 

primeira infeção da dengue, não neutralizam mas sim potenciam uma nova infeção 

(Chakraborty, 2008). No que concerne às manifestações clínicas, durante uma fase inicial, 

a FHD é muito semelhante à FD, sendo que as complicações clínicas começam a surgir 

na altura da defervescência (i.e., quando o estado febril está a diminuir). Esta é 

caracterizada essencialmente pelo aumento da permeabilidade vascular (i.e., 

extravasamento de plasma) e manifestações hemorrágicas por diversas partes do corpo 

(e.g., aparelho digestivo). O SCD ocorre quando o fluido do plasma ocupa os espaços 

intersticiais, resultando num choque hipovolémico que sem tratamento pode conduzir à 

morte (Kyle e Harris, 2008). 

 O DENV inclui-se numa classe de vírus que se denominam por arbovírus, i.e., 

vírus que são transmitidos a hospedeiros vertebrados (humanos ou animais) através de 

vetores artrópodes. Os vetores são organismos capazes de transmitir doenças infeciosas 

entres seres humanos, entre animais, e de animais para seres humanos. Muitos desses 

vetores são insetos suctórios de sangue - como mosquitos e carraças -, que ingerem 

microrganismos produtores de doenças provenientes de um hospedeiro infetado e que 

posteriormente podem inoculá-los noutro hospedeiro não infetado (Chakraborty, 2008). 

Relativamente ao DENV, os vetores responsáveis por transmiti-lo entre humanos, como 

já referido anteriormente, são mosquitos do género Aedes (e.g., Aedes aegypti, Aedes 

albopictus).  

A transmissão do vírus dá-se através de um ciclo humano-mosquito-humano, 

conhecido como ciclo urbano, e inicia-se por ação da picada dos mosquitos fêmea (os 
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Figura 2.1 - Países ou regiões com risco de transmissão e países com ocorrências de casos de 

dengue em 2013 (identificados a laranja) (extraído do sítio web da OMS) 

machos não picam humanos apenas se alimentam de substâncias com carboidratos 

cristalizados, i.e., açúcar), que necessitam de refeições de sangue a fim de reproduzir os 

seus ovos. Tipicamente, após ter sido picada por um mosquito infetado, a pessoa 

desenvolve virémia, uma condição na qual existe um elevado nível de vírus em circulação 

na corrente sanguínea e que se mantém aproximadamente por uma semana (Nunes et al., 

2014). Quando o mosquito se alimenta do sangue de uma pessoa que se encontre nesta 

condição, poderá tornar-se infetado e, em picadas subsequentes, infetar outras pessoas 

(Chakraborty, 2008).  

 

2.2. Epidemiologia global da dengue e impactos económicos associados    

 

 A dengue é atualmente considerado a principal doença infeciosa transmitida por 

artrópodes no mundo, sendo também uma das viroses de mais rápida disseminação pelo 

globo (Guzman e Harris, 2015). A sua crescente importância deve-se não só à expansão 

geográfica verificada nas últimas décadas, mas também à intensificação da frequência e 

magnitude dos surtos (Guzman e Harris, 2015). Geograficamente, a sua distribuição 

incide maioritariamente em áreas urbanas e semiurbanas dos trópicos e subtrópicos 

(figura 2.1), sendo as Américas, o Sudeste Asiático e as regiões Pacífico Ocidental as 

principais regiões de risco de contágio. 
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De acordo com a OMS são mais de cem os países onde a transmissão da doença 

ocorre regularmente e cerca de 2,5 mil milhões de pessoas (aproximadamente 35 % da 

população mundial), vive em áreas onde o risco de contágio é iminente. Acrescem ainda 

os mais de 400 milhões de viajantes da Europa e América do Norte que a cada ano cruzam 

as suas fronteiras em direção à Ásia, África e América Latina e posteriormente regressam 

aos seus países de origem (Wichmann et al.,2007; Pinazo et al., 2008 em Martínez, 2008). 

A cada ano, a OMS estima que ocorram entre 50 a 100 milhões de novas infeções. Desse 

total, cerca de 500 mil correspondem a casos da dengue hemorrágica e aproximadamente 

2,5 % resultam em morte.   

Associados a esta (re)emergência da doença podem-se identificar os seguintes 

fatores: o transporte humano (aéreo, marítimo e terrestre) de mosquitos transmissores da 

doença, nomeadamente através do transporte de flores e pneus; o aumento da importação 

de vírus por via de passageiros virémicos; o crescimento urbano e a falência de programas 

de controlo vetorial (Martínez Torres, 2008). 

 Uma vez que ainda não se dispõe de uma vacina eficaz ou outra medicação 

antiviral específica, o tratamento das pessoas infetadas depende exclusivamente de 

terapias como o controlo dos sintomas intrínsecos à doença e a gestão das complicações 

hemorrágicas. Os custos inerentes a estas terapias são muito variáveis e em muitas 

situações difíceis de contabilizar, mas a OMS aponta para valores a rondarem os US$ 

514-1394 (≈ 431-1169€) por cada caso (WHO, 2009). 

 

2.3.  O vetor Aedes aegypti 

 

 O principal vetor do DENV é o mosquito Aedes aegypti (Linneaus, 1762), uma 

espécie muita adaptada aos ambientes urbanos e que habita essencialmente em meios 

domésticos e peri-domésticos (Jansen e Beebe, 2010).  

O Ae. aegypti é considerando uma das espécies de mosquitos com maior 

importância médica e, para além da dengue, é também um dos maiores transmissores de 

outras importantes arboviroses como a febre amarela, chikungunya e Zika (Rückert et al., 

2017). É igualmente um importante agente de incomodidade e as suas picadas podem 

provocar lesões cutâneas exacerbadas. Esta elevada capacidade para transmitir doenças a 

humanos deve-se essencialmente a um conjunto de características biológicas, ecológicas 
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e comportamentais que promovem um contacto estreito com a nossa espécie. Entre elas, 

destacam-se o seu comportamento sinantrópico (vive próximo às habitações humanas) e 

a preferência por sangue de humano (antropofilia) (Jansen e Beebe, 2010).  

Acredita-se que dispersão do Ae. aegypti se tenha iniciado por volta do séc. XV 

com as rotas marítimas dos portugueses entre África e os outros Continentes. Desde então, 

sempre por ação do transporte de origem humana, o mosquito invadiu muitas das regiões 

tropicais e subtropicais do planeta (latitudes de 35ºN e 35ºS), estabelecendo-se com maior 

expressão nas Américas, Sudeste Asiático, Sudoeste dos Estados Unidos, ilhas do oceano 

Índico e o norte da Austrália (figura 2.2) (Padmanabha et al., 2010). Em áreas fora das 

latitudes que compreendem estas regiões, têm-se verificado algumas ocorrências 

esporádicas, embora a espécie demonstre uma clara dificuldade em estabelecer uma 

população viável nesses locais. Porém, considerando as alterações climáticas globais 

previstas, o Ae. aegypti poderá ter condições de expandir a sua presença em regiões além 

desses limiares latitudinais (Liu-helmersson et al., 2016; Capinha, Rocha e Sousa, 2014). 

 

Figura 2.2- Países ou regiões com presença (ou suscetibilidade à presença) de Ae. aegypti (identificados a 

verde) (extraído do sítio web do IASAÚDE, IP-RAM) 

A propagação do vetor pelo globo está associada principalmente à circulação de 

mercadorias e pessoas entre os vários países e continentes. Por viver em estreita 

associação com o Homem, o mosquito deposita os seus ovos em objetos como pneus, 

contentores artificiais e plantas ornamentais, o que favorece o seu transporte acidental. 

Além do mais, os ovos desta espécie são particularmente resistentes à dissecação, 

permitindo-lhes assim sobreviver a longas viagens e ambientes inóspitos. Outro dos 
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fatores chave para a expansão do Ae. aegypti deve-se ao crescimento urbano 

desorganizado, onde as más condições sanitárias aliadas ao constante despejo de materiais 

descartáveis, criam condições favoráveis para a reprodução do vetor (Jansen e Beebe, 

2010). 

 

2.4. O vetor Aedes aegypti e os contornos da dengue na ilha da Madeira 

 

2.4.1. Enquadramento geográfico da ilha Madeira 

 

 A ilha da Madeira situa-se no oceano Atlântico (32º38’ N / 32º52’ N; 16º39’ W / 

17º16’ W) a aproximadamente 900 km de Lisboa e a 500 km da costa do norte de África 

(figura 2.3). É a principal e maior ilha da Região Autónoma da Madeira (RAM), a que 

também pertencem as ilhas do Porto Santo, das Desertas e das Selvagens.  

A área total da Madeira é de sensivelmente de 742 km2, apresentando um eixo 

longitudinal de cerca de 58km (entre a Ponta do Pargo e a Ponta de São Lourenço), e um 

eixo latitudinal de 23 km (entre o Arco de São Jorge e a Ponta da Cruz a Oeste do 

Funchal). A ilha possui um relevo muito acentuado e formas vigorosas, com vales 

encaixados e profundos. A sua altitude média é de 646 m, situando-se apenas 8 % da área 

abaixo dos 100m. O ponto mais alto (Pico Ruivo) encontra-se a cerca de 1862m de 

altitude.  

O clima da Madeira é condicionado pela intensidade e localização do anticiclone 

dos Açores, sendo que o relevo, a configuração e a orientação da ilha são fatores 

preponderantes nos diferentes microclimas que existem um pouco por toda a ilha. O 

relevo acidentado, além do efeito da altitude, induz uma diferenciação climática local, em 

consequência da configuração alongada da ilha e da sua orientação E-O, perpendicular à 

direção do vento dominante de norte. Estas condicionantes geram temperaturas do ar e 

precipitações distintas à mesma cota em vertentes com diferente exposição aos ventos 

dominantes (Figueira et al. 2006).  

As médias anuais da precipitação aumentam com a altitude e, por norma, são mais 

elevadas na encosta norte comparativamente às registadas na encosta Sul, para a mesma 

altitude (Figueira et al., 2006) . A região conta com um clima ameno assente numa 

temperatura média anual de 18,7º C e uma amplitude térmica de apenas 6,4º C. agosto é 
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o mês mais quente (temperatura média de 22º C) em contraponto com fevereiro, que é o 

mês mais frio (temperatura média de 15º C) (Quintal, 2007).  

Em termos administrativos a ilha encontra-se dividida em dez municípios (figura 

2.3), sendo a cidade do Funchal a sua capital. Segundo o recenseamento de 2011, a 

Madeira apresenta um total de 262 546 habitantes, o que representa uma densidade 

populacional de aproximadamente 349,6 hab./km². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3- Enquadramento geográfico da ilha da Madeira 

 

2.4.2. A presença do Aedes aegypti na ilha da Madeira 

 

O Ae. aegypti foi registado pela primeira vez na Madeira em 2005 (Margarida et 

al. 2006 em Seixas et al., 2013). A identificação deste mosquito foi possível pela captura 

intra-domiciliária de um espécime na freguesia de Santa Luzia (figura 2.4), na cidade do 

Funchal, no seguimento de queixas por parte da população local, que começou a surgir 

nos serviços de saúde padecendo de lesões cutâneas consentâneas com a picada de 

insetos. Mais tarde, foram realizadas prospeções entomológicas que registaram a presença 

de Ae. aegypti em diversas freguesias do município do Funchal (Seixas, 2012) .  
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Figura 2.4 - Localização geográfica da freguesia de Santa Luzia 

 

Durante o período compreendido entre 2006 e 2012, os estudos entomológicos 

realizados permitiram detetar que o mosquito se disseminou um pouco por toda a costa 

sul da ilha, atingindo, num primeiro momento, os concelhos vizinhos do Funchal, Câmara 

de Lobos e Santa Cruz e, mais tarde, os concelhos da Ponta do Sol, Calheta e Machico 

(Alves, 2014). Em 2011, a espécie também foi identificada na costa norte, nomeadamente 

no Porto Moniz. Contudo, em atividades de monotorização posteriores não foram 

identificadas mais indícios da presença do vetor naquele local (ECDC 2014). Na figura 

2.5 é ilustrado o ano em que é o vetor foi registado em cada concelho da ilha, bem como 

o sentido da sua progressão.  

O sucesso para o estabelecimento e expansão de Ae. aegypti na Madeira deve-se 

à combinação de um conjunto de fatores de natureza ambiental/climática e humana. A 

ilha é densamente povoada e com diversas áreas residenciais que se misturam com áreas 

verdes. Além disso, existe a presença de potenciais criadouros domésticos e condições 

atmosféricas favoráveis – época de chuvas longa, elevada humidade e temperaturas 

amenas ao longo do ano (ECDC, 2013). Contudo, na Madeira, a proliferação do vetor não 

está associada à falta de saneamento e deficiente gestão de resíduos típica de alguns países 

endémicos, mas em parte devido ao hábito das populações cultivarem plantas ornamentais 

em vasos com pratos, no interior e exterior das habitações. Além destes criadouros 
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acrescem ainda as sarjetas nas estradas, os locais com sistemas de drenagem de águas, os 

telhados planos, os poços abandonados, os edifícios antigos e os locais de reprodução 

naturais como vegetação tropical (e.g., bananal) próxima a áreas residenciais (ECDC, 

2013). 

A origem geográfica da população de Ae. aegypti encontrada na ilha da Madeira 

poderá ser a América Latina, nomeadamente a Venezuela ou o Brasil. Esta ideia é 

suportada pelo conjunto de análises genéticas já realizadas (Seixas et al., 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5- Anos em que o Ae aegypti foi registado em cada concelho 

 

2.4.3. Os contornos da dengue na ilha da Madeira 

 

 Os primeiros casos da dengue na ilha da Madeira foram notificados em setembro 

de 2012, tendo sido declarado no mês seguinte o primeiro e, até ao momento, único surto 

da dengue na Madeira e que viria a perdurar até março de 2013 (Nunes et al., 2014).  

Desde o início do surto até ao momento em que este foi dado como terminado, 

foram notificados 2187 casos prováveis da dengue, dos quais 1084 foram confirmados 

em laboratório. Em termos de incidência espacial, a freguesia de Santa Luzia foi o local 

mais afetado, tendo sido aí registados 500 casos da dengue (Sousa et al., 2012). 

Adicionalmente, também foram identificados 81 casos exportados (viajantes regressados 
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da ilha da Madeira), sendo 11 em Portugal Continental e os restantes 70 noutros países 

europeus (DGS, 2013). Nenhum dos casos reportados foi da dengue grave e também não 

foi registado qualquer óbito. Na sua maioria, os pacientes infetados apenas apresentaram 

sintomas ligeiros como febre, mialgias e cefaleias (IASAÚDE IP-RAM, 2014).  

Os testes de natureza molecular realizados em laboratório identificaram o vírus da 

dengue serotipo 1 (DENV-1), com origem na Venezuela ou Brasil, como o agente 

causador do primeiro caso da dengue na ilha da Madeira e, provavelmente, o agente 

causador do surto (Seixas et al., 2013). Portanto, tanto o vírus como o vetor, poderão ter 

tido origens muito próximas, o que se poderá justificar pela presença de grandes 

comunidades migrantes da Madeira nesses países – especialmente na Venezuela -, que 

contribuem para um movimento significativo de pessoas e bens entre estes e a ilha. 
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Capítulo 3. Modelação espacial da adequabilidade de habitat ao Aedes 

aegypti  
 

3.1. Introdução  

 

 Pese embora a existência de alguns trabalhos respeitantes à incidência e análise 

de padrões espaciais de Ae. aegypti com recurso a Sistemas de Informação Geográfica 

(SIG) (e.g., IASaúde - Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais da 

Madeira), desconhece-se até à data a existência de modelos espacialmente contínuos e 

detalhados acerca de como esta espécie se deverá distribuir ao longo de todo o território 

da ilha da Madeira. Para além da distribuição observada desconhecem-se também quais 

são as condicionantes ambientais mais determinantes na adequabilidade ao 

estabelecimento de populações da espécie na ilha, e de que forma as mesmas condicionam 

essa adequabilidade.   

 Pretende-se com este trabalho obter o primeiro modelo espacialmente contínuo da 

adequabilidade de habitat ao Ae. aegypti no território da ilha da Madeira. Esta informação 

apresenta diversas potencialidades, sendo o reconhecimento das áreas com maior 

adequabilidade aos requisitos da espécie e a consequente identificação dos locais mais 

suscetíveis ao risco de estabelecimento pelo vetor, uma das aplicações de maior utilidade 

(Fischer, Thomas e Beierkuhnlein, 2011). A identificação das áreas de maior 

adequabilidade poderá também ser determinante para se reverem algumas estratégias de 

vigilância entomológica e de combate ao vetor, fazendo assim com que os esforços 

inerentes a ambos os processos tenham maior enfoque em locais mais propensos à 

presença do mosquito. Além desta componente espacial, a própria análise aos resultados 

dos métodos utilizados no processo de modelação permite obter informação acerca das 

relações entre a espécie e as variáveis ambientais consideradas, possibilitando assim 

aprofundar-se o conhecimento acerca dos aspetos ecológicos do Ae. aegyti na ilha da 

Madeira.  
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3.2.  Considerações gerais sobre a modelação espacial de distribuição de 

espécies 

 

A modelação da distribuição de espécies tem vindo a tornar-se num procedimento 

comum para determinar a potencial amplitude geográfica da distribuição das espécies e, 

ao longo dos últimos anos, tem sido uma das ferramentas mais utilizadas em ciências 

como a biologia da conservação, a biogeografia e a ecologia (Elith et al., 2011). Os 

resultados destes modelos são aplicados em inúmeros problemas, nomeadamente, na 

seleção de áreas de conservação para espécies (e.g., Guisan et al., 2013), na predição da 

difusão espacial de espécies invasoras (e.g., Capinha e Pateiro-López, 2014), na 

compreensão do impacto das mudanças climáticas globais na distribuição de espécies 

(e.g.,Capinha, Rocha e Sousa, 2014) e na modelação da distribuição de espécies que 

comportam risco para a saúde humana (e.g., Illoldi-rangel et al., 2012). 

De um modo genérico, a modelação da distribuição de espécies diz respeito à 

obtenção de modelos empíricos - geralmente com tradução espacial -, cujos resultados 

derivam da relação obtida entre os dados de distribuição das espécies e um conjunto de 

fatores ambientais, através de uma integração assente em métodos correlativos ou 

mecanísticos (Elith e Leathwick, 2009). Este tipo de modelos tem sido desenvolvido, 

sobretudo nos ramos da biogeografia e da biologia da conservação, e têm como referência 

teórica o conceito de nicho ecológico proposto por Hutchinson (Capinha, 2009). Segundo 

este autor, o nicho ecológico define-se como sendo um conjunto de condições ambientais 

nas quais a espécie é capaz de sobreviver e de se reproduzir, podendo este conjunto fazer-

se representar por um híper-volume de n-dimensões decorrente da conjugação desses n 

fatores que atuam sobre a espécie. Deste modo, a modelação geográfica da distribuição 

de uma espécie é tida como uma aproximação da representação desse híper-volume sobre 

uma determinada área, devendo ser interpretada como uma distribuição potencial 

(Capinha, 2009).  

Um aspeto relevante a considerar nos modelos correlativos de distribuição de 

espécies é que a base conceptual dos mesmos (i.e., nicho ecológico) não é apenas 

explicada pelas variáveis ambientais usualmente consideradas (e.g. variáveis climáticas, 

topográficas, uso de solo, etc.), mas também os fatores bióticos (e.g. parasitismo, 

predação, simbiose e competição) que desempenham um papel variável na capacidade de 

estabelecimento das espécies num determinado local. A estes ainda acrescem outros 
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aspetos limitantes à presença dos organismos, tais como as barreiras físicas e históricas, 

e a capacidade de dispersão da espécie (Soberón e Peterson, 2005). Portanto, os modelos 

de distribuição correlativos de espécies quanto muito apenas compreendem o subespaço 

das condições ocupadas pela espécies, i.e., o nicho ocupado3, levando a que se assuma 

que os dados relativos à distribuição de espécies traduzem uma situação de equilíbrio 

ecológico ou próximo dele. Apenas quando tal se verifica é que é possível assumir que os 

resultados dos modelos traduzem uma aproximação espacializada aos nichos estudados 

(Capinha, 2009).   

A integração dos dados nos modelos de distribuição de distribuição de espécies, 

tal como referido anteriormente, pode ser de natureza mecanística ou correlativa. Os 

primeiros assentam no conhecimento aprofundado da fisiologia das espécies e, como tal, 

o seu uso é restrito a especialistas com acesso a dados provenientes de medições 

experimentais dos requisitos ambientais da espécie. Relativamente aos segundos 

(utilizado neste trabalho), estes baseiam-se numa associação entre os registos de 

distribuição (e.g. ocorrências e ausências ou pseudo-ausências) da espécie e um conjunto 

de variáveis independentes descritoras das condições ambientais que delimitam as 

condições favoráveis à presença da espécie num determinado local (Elith e Leathwick, 

2009). Quando estas associações entre a distribuição da espécie (variável dependente) e 

as variáveis independentes se verificam, os seus resultados são passíveis de serem 

extrapolados para toda a área de estudo, obtendo-se assim um valor em cada local que se 

traduz sobre a forma de um índice de adequabilidade à presença da espécie (Mateo, 

Felicisimo, e Munõz, 2011).  

A análise destas associações é passível de ser efetuada com recursos a diversos 

métodos de integração de dados que incluem desde soluções estatísticas mais simples 

(e.g. regressões lineares) até métodos mais complexos assentes em aprendizagem 

automática (machine learning). A análise destes métodos é aprofundada no ponto 2.3.3 

deste trabalho. 

 

 

                                                 
3 O nicho ocupado corresponde aos limites máximos que uma espécie pode ocupar na ausência de interações 

prejudiciais com outros organismos, i.e., corresponde a um espaço que apenas contempla as condições 

abióticas e a tolerância da espécie a essas mesmas condições.  
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3.3. Dados e métodos 

 

3.3.1. Dados da distribuição da espécie na ilha da Madeira 

  

 A representação da distribuição do mosquito Ae. aegypti é realizada com base nos 

dados recolhidos na rede de armadilhas instalada na ilha da Madeira. Esta rede é 

atualmente composta por 184 armadilhas de ovos de mosquito (ovitraps), das quais 143 

são da responsabilidade do Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais da 

Madeira (IASaúde), e 44 da responsabilidade do Museu de História Natural da Câmara 

Municipal do Funchal (figura 3.1). Além destas, a rede de vigilância é ainda composta 

por 22 armadilhas de mosquitos adultos (BGTraps). Contudo, por apresentarem uma 

maior consistência nas suas observações, apenas as primeiras é que foram objeto de 

estudo neste trabalho. No âmbito da monitorização e controlo de vetores transmissores de 

doenças como o Ae. aegypti, existem cada vez mais estudos suportados pela utilização 

deste tipo de armadilha, e o seu uso tem demonstrado ser uma das estratégias mais 

apropriadas para estudar a incidência espacial deste tipo de vetores em diversos contextos 

espaciais (Regis et al., 2014). Os ovos colocados nestas armadilhas são uma evidência 

direta da existência de atividade reprodutiva no local, e daí que estas sejam 

frequentemente utilizadas na deteção da presença do vetor (Regis et al., 2014). 

 A metodologia adotada no programa de monitorização do mosquito em vigência 

consiste em controlar a presença de ovos, com periodicidade semanal, através do conjunto 

de armadilhas colocadas em diversos locais, tais como: terminais marítimos e aéreos, 

escolas, unidades de saúde e outros espaços públicos e privados espalhados por toda a 

ilha. A gestão do projeto, incluindo a recolha e armazenamentos dos dados, manutenção 

das armadilhas e controlo vetorial, é realizada pelos técnicos de saúde ambiental do 

IASAÚDE, IP-RAM, técnicos das câmaras municipais e investigadores do Instituto de 

Medicina e Higiene Tropical (IHMT). 

 Os dados utilizados neste trabalho foram cedidos pelo IHMT e apresentam-se 

sobre a forma de contagens que correspondem aos levantamentos semanais de ovos de 

Ae. aegypti realizados pelas entidades supracitadas durante o período de 2013 a 2015. 

Adicionalmente, também nos foram facultados dados de levantamentos relativos a 2012 

e 2016. Porém, devido às irregularidades dos levantamentos verificadas nos mesmos (e.g., 
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menor número de armadilhas, inoperabilidade de algumas armadilhas, etc.), optou-se por 

excluí-los desta análise.  

 No que concerne aos valores das contagens refira-se que, para efeitos de 

modelação de adequabilidade de habitat, os mesmos apenas foram considerados como 

indicador de presença (codificados com valor de 1) ou indicador de ausência (que no caso 

correspondem aos locais amostrados sem qualquer registo de presença ao longo de todo 

período em análise), remetendo-se os valores de contagens efetivas para a modelação 

temporal de abundâncias da espécie apresentado no capítulo 4 deste trabalho.  

Ainda no que se refere a estes valores de contagens, após uma análise mais 

detalhada no decurso da exploração dos dados, detetou-se que em alguns dos locais 

amostrados a presença da espécie apenas é registada num único ano e durante um curto 

período (um ou dois registos), podendo tal dever-se às seguintes situações: i) a efetividade 

das medidas de combate ao vetor, o que indica que do ponto de vista ecológico o local 

poderá ser adequado à presença da espécie. Contudo, as medidas de combate adotadas 

impediram o ressurgimento do mosquito em períodos subsequentes; ii) a presença 

esporádica da espécie, o que sugere que apesar de o local não estar dotado das valências 

ecológicas necessárias à presença da espécie, alguma razão que não estas, levou a que 

mosquito fosse detetado naquele local (e.g., transporte por ação humana ou por causas 

naturais como o vento, atratividade exercida pela armadilha, etc.); e iii) eventuais erros 

amostrais. Desconhecendo-se a verdadeira causa para a existência de locais amostrados 

nestas condições, decidiu-se não os considerar neste estudo. Assim, de um total de 187 

armadilhas inicias, apenas 155 foram consideradas para a modelação de adequabilidade 

de habitat ao Ae. aegypti, das quais 52 (~34%) indicam registos de presença da espécie e 

103 (~66, %) indicam ausências (figura 3.1).  
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Figura 3.1- Presenças e ausências de Ae. aegypti na ilha da Madeira 

 

3.3.2. Procedimentos metodológicos  

 

 O desenvolvimento do modelo de adequabilidade de habitat ao Ae. aegypti na ilha 

da Madeira proposto neste trabalho, segue uma estrutura idêntica à de outros trabalhos 

realizados no âmbito da modelação de distribuição de espécies, caracterizando-se assim 

pelo desenvolvimento das seguintes etapas: i) adquirir e estruturar a informação 

respeitante à variável dependente (cf. Seção 3.3.1); ii) identificar a partir das 

características biológicas e ecológicas da espécie, os fatores que poderão interferir na sua 

distribuição e, a partir daí, selecionar a informação relevante para se proceder ao 

apuramento das variáveis independentes; iii) decidir como lidar com a possível existência 

de multicolineariedade entre as variáveis independentes e proceder a escolha das 

variáveis a incorporar no processo de modelação; iv) selecionar um método de integração 

apropriado para a modelar o conjunto de dados; v) calibrar o modelo com os dados de 

treino; vi) avaliar a capacidade preditiva do modelo com recurso a dados independentes 

(não utilizados na calibração); e vii) predizer os valores de adequabilidade (resultantes do 

modelo) para o espaço geográfico em estudo. 

  As etapas que se referem à estruturação e conceção das variáveis explicativas e da 

variável dependente, assim como a espacialização dos resultados, foram 

operacionalizadas em ambiente SIG (ArcGIS® 10.3), segundo uma estrutura de dados 
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vetorial e matricial, com o sistema de projeção Porto Santo 1995 UTM Zone 28N. No que 

concerne às etapas respeitantes à análise de multicolineariedade das variáveis 

independentes, calibração e validação do modelo, estas foram operacionalizadas em 

ambiente de desenvolvimento integrado (Rstudio®) e com recurso a linguagem de 

programação R®. 

De seguida (figura 3.2), de forma a tornar mais explicito o desenvolvimento do 

modelo, é apresentado um modelo conceptual dos processos afetos a cada uma das etapas 

que constituem a metodologia desenvolvida. 

 

Figura 3.2- Esquema processual do modelo de adequabilidade de habitat ao Ae. aegypti 
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3.3.3. As variáveis independentes na modelação espacial do Aedes aegypti 

 

3.3.3.1.  As variáveis independentes no contexto da modelação da distribuição de 

espécies 

 

Na modelação de distribuição de espécies, a escolha das variáveis independentes 

deve ser baseada no conhecimento existente sobre os fatores que condicionam/limitam a 

distribuição da espécie em estudo, sendo este um dos passos fundamentais a considerar 

nesta análise (Araújo e Guisan, 2006). Neste sentido, torna-se essencial realizar uma 

revisão apropriada dos fatores ecológicos que poderão ser determinantes na distribuição 

da espécie e do modo como mesmos poderão influenciar essa distribuição. 

Alguns dos fatores limitantes mais frequentemente utilizados na modelação de 

distribuição de espécies são os constrangimentos fisiológicos (e.g. condições climáticas), 

a disponibilidade de habitats (e.g. a existência de recursos alimentares e locais de 

reprodução), os fatores bióticos (e.g. competição e mutualismo), as barreiras topográficas 

(e.g. cadeias montanhosas, oceanos, etc.), a ação humana (e.g. capturas e alteração dos 

habitats), entre outros (Brown e Gibson, 1983; Wiens, 1989; Antunez e Mendonza, 1992; 

Cox e Moore, 2000, em Segurado, 2000). Todavia, conforme referido em 3.2, muitos 

destes fatores (e.g. fatores bióticos) dada a sua indisponibilidade, a impossibilidade de 

tradução espacial ou até mesmo o desconhecimento da sua existência, acabam na maioria 

das vezes por ser excluídos destes estudos. Relativamente a este ponto, este trabalho não 

constitui exceção, tendo sido desconsiderados os fatores com condições inapropriadas 

para serem integrados num modelo espacialmente explícito. 

Por sua vez, a natureza dos fatores deve ter em consideração depende igualmente 

da escala de estudo. Neste contexto, existe um consenso de que em escalas menores 

(global ou continental), as variáveis climáticas tais como precipitação e a temperatura, 

são as mais apropriadas para criar modelos de distribuição de espécies. Por outro lado, 

em escalas maiores (regional ou local), outras variáveis como uso e ocupação do solo, 

indicadores de densidade urbana, etc., poderão ser mais relevantes que as anteriores 

(Titeux et al. 2009). 

Tendo em consideração estas prerrogativas, apresenta-se de seguida o conjunto de 

variáveis explicativas consideradas como pertinentes na modelação do potencial habitat 

do Ae. aegypti na ilha da Madeira, assim como as preferências e condicionantes 
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ecológicas da espécie que sustentam tais opções. Adicionalmente, nos pontos seguintes 

deste trabalho, também são descritos os dados de base utilizados na conceção destas 

variáveis e os procedimentos metodológicos inerentes a esse processo. 

 

3.3.3.2. Características do Ae. aegypti, escolha e conceção das variáveis 

independentes 

 

 A) Características ecológicas e biológicas do Ae. aegypti e fatores abióticos 

No sentido de se proceder à seleção das variáveis a integrar no modelo de 

adequabilidade de habitat ao Ae. aegypti, descrevem-se aqui de forma breve as 

características biológicas e relações ecológicas da espécie com o meio envolvente, assim 

como a forma como alguns fatores ambientais interferem na ecologia do inseto. 

O ciclo de vida do Ae. aegypti, tal como outras espécies de mosquitos, compreende 

quatro fases: ovo, larva, pupa e adulto. As primeiras três fases desenvolvem-se 

exclusivamente em meio aquático, enquanto a última fase dá-se em meio terrestre/aéreo. 

Assim sendo, a existência de água e de criadouros apropriados para a sua retenção são 

imprescindíveis para que o mosquito possa ascender à fase adulta. Os criadouros de Ae. 

aegypti são sobretudo pequenos recipientes, artificiais ou naturais, dentro ou próximo dos 

locais de habitação, que permitem o armazenamento de água (e.g. depósitos de água, 

baldes, caleiras, fontes ornamentais, bidões, axilas de plantas, vasilhas de água para os 

animais, pneus ou latas nos quintais das habitações, etc.) (Halstead, 2008). A preferência 

por criadouros, próximo ou em ambientes domésticos, prende-se com o facto de este 

mosquito possuir um conjunto de hábitos que promovem o contacto estreito com os 

humanos: hábitos sinantrópicos (vivem próximos de habitações humanas); endofílicos 

(repousam no interior de habitações/instalações animais); e antropofílicos (apresentam 

preferência por se alimentarem em humanos) (Jansen e Beebe, 2010). Portanto, a 

atividade humana é um fator determinante para a reprodução e disseminação das 

populações de Ae. aegypti.  

À semelhança de outras espécies, o Ae. aegypti também é particularmente sensível 

às condições climáticas, existindo vários estudos que demonstram o papel que fatores 

como a temperatura e a precipitação têm sobre ecologia e biologia do vetor (e.g., Morin 

et al., 2013). A temperatura interfere diretamente em diversos aspetos relacionados com 
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a biologia do vetor, verificando-se que quanto mais elevadas são as temperaturas, mais 

célere é o desenvolvimento das diferentes fases do mosquito, e maior é a sua longevidade 

e fecundidade durante a fase adulta; já em relação às temperaturas mais baixas, além 

destas condicionarem o desenvolvimento do mosquito, podem ainda colocar em causa a 

sua sobrevivência (Halstead, 2008). No que se refere à precipitação, esta favorece a 

criação de potenciais criadouros onde as fêmeas depositam os seus ovos e as formas 

imaturas (larvas e pupa) se desenvolvem (Barrera, Amador e MacKay, 2011).  

 

B) Seleção das variáveis independentes e dados de base 

Após a análise teórica acerca dos fatores que podem condicionar a 

adequabilidade à presença da espécie, e tendo em conta a disponibilidade de dados que 

pudessem traduzir espacialmente algumas destas condicionantes, consideram-se as 

seguintes variáveis independentes: uso e ocupação do solo; densidade de habitações 

unifamiliares (moradias) e plurifamiliares (prédios); densidade populacional; temperatura 

média anual; e precipitação média anual.  

Estas variáveis foram geradas a partir de vários níveis de base, integrados e 

geridos em ambiente SIG, que são compostos tanto por dados tanto em estrutura vetorial 

como em estrutura matricial. O quadro 3.1 identifica de modo resumido as características 

dos respetivos dados, fazendo-se referência à sua origem, sistemas de referenciação e à 

sua disponibilização. As opções que sustentam a escolha destas variáveis e as 

transformações de que as mesmas foram alvo de forma a poderem ser integradas no 

processo de modelação, são descritas nos pontos seguintes. 
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Quadro 3.1- Resumo das características dos dados de base utilizados no modelo de adequabilidade de 

habitat ao Ae. aegypti 

Tipo de dados 

Estrutura e 

modelo de 

dados 

Escala/Resolução 
 Sistema de 

coordenadas 
Ano Fonte 

Carta de uso e 

ocupação do 

solo 2007 

(COS2007) 

Vetorial -

Polígonos 
1:25 000 

Porto Santo 

1995 UTM 

Zone 28N 

2007 DSIGC/SRA* 

Base 

Geográfica de 

Referenciação 

da Informação 

(BGRI) 

Vetorial-

Polígonos 
1:10 000 

ITRF93 UTM 

Zone 28N 
2011 

Instituto 

Nacional de 

Estatística 

(INE) 

Temperatura 

média 
Matricial 830m WGS 84 

1950-

2000 
WorldClim 

Precipitação Matricial 830m WGS 84 
1950-

2000 
WorldClim 

    * DSIGC/SRA - Direção de Serviços de Informação Geográfica e Cadastro/ Secretaria Regional do Ambiente 

 

C) Uso e ocupação do solo 

 O recurso à ocupação do solo enquanto variável explicativa das dinâmicas 

espaciais do Ae. aegypti é frequentemente apontado na literatura, tendo-se demonstrado 

em vários trabalhos a importância que determinados tipos de ocupação têm sobre a 

ecologia do vetor (e.g., Sarfraz et al., 2012). Tipicamente, dado o comportamento 

sinantrópico da espécie, esta associação surge sobretudo conotada a espaços afetos à 

maior predominância de atividades humanas (territórios artificializados), onde os 

mosquitos (fêmeas) encontram em maior abundância a sua principal fonte de alimentação 

(sangue humano), bem como uma variedade de potenciais criadouros artificiais pelos 

quais denotam maior preferência para a oviposição (Zahouli et al., 2016).  

 Todavia, ainda que reconhecendo a maior relevância que os territórios 

artificializados exercem sobre a ecologia da espécie, vários autores também apontam nos 

seus trabalhos para o efeito potenciador que a presença de determinadas áreas verdes (e.g. 

jardins, tipos específicos de culturas e vegetação, etc.) têm na reprodução da espécie, 

quando próximas a espaços urbanizados (e.g., Arboleda, Jaramillo‐O. e Peterson, 2012). 

Segundo os mesmos autores, tal poderá dever-se às seguintes situações: i) a existência de 

potenciais criadouros em áreas verdes. Embora o Ae. aegypti tenha uma marcada 
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preferência por criadouros artificiais, desde que próximos a áreas habitadas, as fêmeas 

também podem depositar os seus ovos em pequenos reservatórios naturais que permitem 

a acumulação de água (e.g. buracos de árvores, axilas de plantas, entre outros); ii) ao facto 

dos machos Ae. aegypti, ao contrário das fêmeas, não picarem os humanos, alimentando-

se quase exclusivamente dos açucares presentes nos néctares das plantas e, daí, 

procurarem por áreas verdes a fim de encontrar alimento; iii) a vulnerabilidade dos 

espaços verdes próximos aos aglomerados urbanos ao despejo de lixo e outro tipo de 

entulhos que, desde que retenham água, poderão servir como criadouros para a espécie. 

 Neste contexto, procedeu-se à inclusão de uma variável representativa da 

variação espacial dos diferentes tipos de ocupação do solo da ilha da Madeira, tendo como 

elemento de base para a sua conceção, a carta de uso e ocupação do solo de 2007 

(COS2007). Sendo este tema originalmente composto por 192 classes (correspondente à 

nomenclatura de classificação de nível 5), foi realizada uma transformação do mesmo 

para um nível de agregação hierarquicamente superior, conforme a nomenclatura de 

classificação proposta pela COS2007. Assim, após o processo de agregação, foram 

descriminadas as seguintes classes: bananal; corpos de água; equipamentos públicos e 

privados; florestas, meios naturais e seminaturais; matos; parques e jardins; tecido urbano 

contínuo predominantemente horizontal; tecido urbano contínuo predominantemente 

vertical; tecido urbano descontínuo; tecido urbano descontínuo esparso; territórios 

artificializados; áreas agrícolas e agroflorestais. A representação cartográfica das mesmas 

é visível na figura 3.3. 
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Figura 3.3- Distribuição espacial das tipologias de ocupação e uso de solo consideradas neste estudo 

  

 Com o intuito de se poder integrar no modelo a influência que estas tipologias 

exercem mutuamente sobre a ecologia do mosquito, foram geradas áreas de influência 

com um raio de 100 metros em torno de cada local amostrado (ovitrap) (  figura 3.4), e 

posteriormente extraídas - sobre a forma de proporção de área - as diferentes classes de 

uso e ocupação do solo compreendidas nessa mesma área de influência. A escolha do 

valor do raio de influência teve como referência a capacidade de dispersão do mosquito, 

cujo valor é frequentemente apontado na literatura como situado em torno dos 100 metros 

(e.g., Harrington et al., 2005). Assim, a integração desta variável nestes moldes 

permite-nos não só avaliar a maior ou menor adequabilidade à presença (ou ausência) da 

espécie em função da proporção de cada tipologia de ocupação do solo, como também 

considerar essas mesmas proporções numa área que compreende o potencial raio de ação 

do mosquito. 

 Os procedimentos relativos à extração e quantificação das diferentes topologias 

de uso e ocupação para as respetivas áreas de influência incluem as seguintes etapas:  
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i. Criação de uma área de influência de 100 metros (buffer) em torno da geometria 

dos elementos vetoriais (pontos) correspondentes aos locais amostrados. 

ii. Indexação da informação respeitante aos locais amostrados (identificador unívoco 

e valores de presença/ausência) a cada uma das áreas de influência, através de 

uma operação de união espacial do tipo um-para-um. 

iii. Extração da informação relativa à camada de uso e ocupação do solo para cada 

uma das áreas de influência, através de uma operação de sobreposição entre ambas 

as camadas (intersect). 

iv. Reconversão da tabela de atributos resultante do ponto iii, através de uma 

operação de tabulação cruzada (pivot table) que permitiu gerar uma nova tabela 

em que cada registo apenas contém informação respeitante a um único local 

amostrado, e onde os diferentes campos (colunas) apresentam informação relativa 

à proporção de área afeta a cada tipologia de uso e ocupação do solo. 

 

  Figura 3.4- Exemplo de áreas de influência (buffer de 100 m) geradas em torno de cada local 

amostrado. 

 

D) Densidade populacional, de habitações unifamiliares e plurifamiliares 

 A decisão de se utilizar variáveis como a densidade populacional e a densidade 

de habitações unifamiliares, prende-se com o impacto que estas podem exercer, 

diretamente ou indiretamente, sobre a ecologia do vetor. No caso da primeira, este 

impacto denota-se tanto de forma direta – são vários os aspetos da biologia do Ae. aegypti 



 

29 

 

que promovem o contacto vetor-homem, destacando-se entre eles os hábitos antropófilos; 

como de forma indireta – a maior presença humana é um indicador de um maior uso de 

materiais descartáveis que, como já antes indicado, servem de potenciais criadouros para 

o mosquito. No que diz respeito à segunda, a sua inclusão no modelo justifica-se pelo 

facto das habitações de estrutura horizontal, comparativamente às de estrutura vertical, 

possuírem vários elementos passíveis de serem utilizados como locais de reprodução, tais 

como: pequenos poços a céu aberto; jardins com sistemas de rega associados, quintais 

nas traseiras das habitações, vasos, etc (Chang et al., 2014). 

 As considerações pelas variáveis acima mencionadas são frequentemente tidas 

como relevantes na compreensão dos padrões espaciais do Ae. aegypti a escalas de análise 

mais locais (e.g. ao nível das cidades, freguesias) (LaCon et al., 2014). Contudo, perante 

a dificuldade em se adquirir tal informação a níveis de resolução mais detalhados (e.g. 

prédio-a-prédio), a maioria dos estudos referentes à modelação ou análise de padrões de 

distribuição de mosquitos a estas escalas de análise, optam pela inclusão desta informação 

através de unidades espaciais mais agregadas (e.g. bairros, blocos censitários) que 

conduzem à perda de algum detalhe (LaCon et al., 2014).  

 Neste sentido – a fim de se obter uma representação espacial destas variáveis 

com um nível de desagregação espacial superior ao disponibilizado pela informação das 

subsecções estatísticas do Instituto Nacional de Estatística (INE) -, propõe-se no âmbito 

deste trabalho a conceção de dois modelos representativos da variabilidade espacial da 

densidade populacional e do número de habitações unifamiliares e plurifamiliares, 

assentes em cartografia dasimétrica. 

 Enquanto técnica cartográfica, o mapeamento dasimétrico permite limitar a 

distribuição de uma determinada variável às áreas em que de facto esta está presente, 

recorrendo para o efeito a informação espacial auxiliar que possibilite essa delimitação 

(Sérgio, 2007). Por exemplo, no caso de um mapa de densidade populacional, o recurso 

a informação geográfica auxiliar que indique a localização de áreas não habitadas - como 

as áreas verdes e as superfícies de água -, permite aprimorar razoavelmente a cartografia 

final, impedindo assim que estas áreas sejam utilizadas para representar a mancha 

habitada e que o seu valor de área seja utilizado para o cálculo de densidades (e.g. 

populacional, edifícios). Todavia, o paradigma enunciado refere-se a um tipo de 

cartografia dasimétrica elementar, sendo que os modelos aqui propostos - tendo como 

referência os trabalhos de Cleckner e Allen, 2014, Jia e Gaughan, 2016, Wei, Taubenböck 
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e Blaschke, 2017  –, correspondem a uma extensão mais elaborada do método dasimétrico 

elementar. 

 Para se proceder à conceção destes modelos, foram considerados os seguintes 

elementos de base: a) informação estatística ao nível da subsecção (BGRI INE, 2011); e 

b) carta de uso e ocupação do solo de 2007 (COS 2007). O primeiro fornece os valores 

quantitativos populacionais e do tipo de edificado a serem espacializados, sendo os 

mesmos identificados respetivamente por: População residente 4 ; Edifícios 

estruturalmente construídos para possuir 1 ou 2 alojamentos familiares 5 ; e Edifícios 

estruturalmente construídos para possuir 3 ou mais alojamentos familiares6. Já o segundo 

elemento constitui-se como a base de referência para a desagregação espacial dos valores 

obtidos a partir da BGRI.   

 As principais tarefas envolvidas na criação dos modelos dasimétricos são 

sintetizadas nos pontos seguintes:  

i. Identificação e seleção das tipologias de uso e ocupação do solo relativas a 

territórios potencialmente habitados (tecido urbano contínuo predominantemente 

vertical; tecido urbano contínuo predominantemente horizontal; tecido urbano 

descontínuo; tecido urbano descontínuo esparso), e criação de nova camada 

referente à informação selecionada.   

ii. Realização de uma operação de sobreposição entre a camada obtida em i e a 

camada referente às subsecções estatísticas, de modo a eliminar da segunda 

camada as áreas potencialmente não habitadas (figura 3.5). 

 

 

 

 

 

                                                 
4  Conjunto de pessoas que, independentemente de estarem presentes ou ausentes num determinado 

alojamento no momento de observação, viveram no seu local de residência habitual por um período 

contínuo de, pelo menos, 12 meses anteriores ao momento de observação, ou que chegaram ao seu local de 

residência habitual durante o período correspondente aos 12 meses anteriores ao momento de observação, 

com a intenção de aí permanecer por um período mínimo de um ano. 
5 Edifício estruturalmente construído para possuir 1 ou 2 alojamentos familiares como, por exemplo, as 

moradias unifamiliares ou bifamiliares. 
6 Edifícios cuja estrutura foi concebida para ter no mínimo três alojamentos, independentemente do número 

de alojamentos ocupados atualmente com habitação. Inserem-se aqui os vulgarmente designados prédios 

de apartamentos. 
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Figura 3.5- Distribuição espacial das áreas potencialmente habitadas 

 

iii. Desagregação das entidades espaciais da mesma tipologia de tecido urbano que 

se encontram circunscritas à mesma subsecção estatística, mas que não são 

adjacentes (figura 3.6). Para o efeito foi utilizado a ferramenta explode multipart 

features presente no módulo de edição de camadas do ArcGIS®. 

iv. Estimação da área potencialmente habitada em cada unidade espacial, através do 

produto entre a sua área total e a percentagem de superfície potencialmente 

edificada, tendo por base a tipologia de tecido urbano de cada unidade. Para se 

determinar o valor de percentagem associado a cada tipo de tecido urbano, teve-se 

como referência a norma descritiva da COS2007 que define a percentagem de 

superfície impermeabilizada7 associada a cada uma destas tipologias. 

 

 

 

                                                 
7  Superfície (ou área) de impermeabilização corresponde a área de implantação das construções de qualquer 

tipo e das áreas de solos pavimentados com materiais impermeáveis ou que proporcionem o mesmo efeito, 

designadamente arruamentos, estacionamentos, equipamentos desportivos e logradouros e edifícios 

(residenciais e não residenciais), incluindo anexos. 
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Figura 3.6- Exemplo de uma entidade espacial (neste caso tecido urbano contínuo predominantemente 

horizontal) circunscrita a mesma subsecção estatística, mas não adjacente. 

 

v. Criação de nova camada resultante da agregação (dissolve) das diferentes 

unidades de uso e ocupação do solo por subsecção, com vista a apurar-se a 

totalidade da área potencialmente habitada em cada subsecção estatística. 

vi. Associação espacial (baseada no identificador unívoco de cada subsecção 

estatística) entre a camada respeitante às unidades espaciais desagregadas e a 

camada obtida em v, de forma a indexar-se ao registo de cada unidade a totalidade 

da área potencialmente habitada da subsecção estatística a que esta se encontra 

circunscrita.  

vii. Determinação da proporção de área potencialmente edificada para cada unidade 

desagregada através da divisão entre a sua área e a totalidade da área 

potencialmente edificada da respetiva subsecção estatística. Este valor foi 

posteriormente utilizado para se estimar o número de habitações em cada unidade 

espacial. 

viii. Divisão das tipologias de tecido urbano em apenas duas categorias - tecido urbano 

horizontal (tecido urbano contínuo horizontal + tecido urbano descontínuo + 

tecido urbano descontínuo esparso) e tecido urbano vertical -, procedendo-se 

posteriormente, para as subsecções que possuem os dois tipos de habitação, à 
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indexação da totalidade do número de habitações unifamiliares ao tecido urbano 

horizontal, e da totalidade das plurifamiliares ao tecido urbano vertical. 

ix. Estimação do número de habitações unifamiliares e plurifamiliares em cada 

unidade, através do produto entre a proporção de área potencialmente edificada 

dessa unidade e do número total habitações da respetiva subsecção estatística.  

x. Estimação do número de residentes em cada unidade de acordo com seguintes 

pressupostos:  

 

 Se o número de habitações unifamiliares na subsecção estatística é zero, 

então o número de residentes em cada unidade espacial dessa subsecção é 

determinado de acordo número de habitações plurifamiliares dessa mesma 

unidade. 

 Se o número de habitações plurifamiliares na subsecção estatística é zero, 

então o número de residentes em cada unidade espacial dessa subsecção é 

determinado de acordo número de habitações unifamiliares dessa mesma 

unidade. 

 Se o número de habitações plurifamiliares e unifamiliares de uma 

subsecção são ambos maiores que zero, então procede-se ao cálculo do 

número médio de pessoas por alojamento8 e, assumindo que as habitações 

unifamiliares apenas compreendem um único alojamento, determina-se o 

número de residentes respeitantes a essas unidades através do produto 

entre o número médio por alojamento e o total habitações presentes na 

unidade. Quanto às habitações plurifamiliares, uma vez que se desconhece 

o número de alojamentos associado a cada uma delas, o número de 

residentes é apurado pela diferença entre o total de residentes da subsecção 

e o número estimado de residentes das unidades com habitações 

unifamiliares.   

 Após se ter concebido os modelos dasimétricos que traduzem com maior detalhe 

a distribuição espacial das variáveis pretendidas, de modo a uniformizar os valores 

obtidos, foi efetuada uma normalização dos mesmos pela área da respetiva unidade 

espacial, obtendo-se assim os valores de densidade populacional e de habitações 

                                                 
8 Um alojamento diz respeito a um local distinto e independente que, pelo modo como foi construído, 

reconstruído, ampliado, transformado ou está a ser utilizado, se destina a habitação com a condição de não 

estar a ser utilizado totalmente para outros fins no momento de referência. 
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unifamiliares e plurifamiliares por cada unidade. Os resultados são visíveis nas figuras 

3.7, 3.8 e 3.9. Embora cientes do erro inerente a estes modelos e da ausência de um 

processo de validação que nos permitia aferir a qualidade dos seus resultados, a utilização 

dos mesmos permitiu-nos derivar com maior detalhe variáveis que se consideram 

relevantes para a modelação do potencial habitat do Ae. aegypti a esta escala de análise. 

 Por fim, dado que à semelhança da variável uso e ocupação do solo, as entidades 

espaciais referentes a estas variáveis apenas foram consideradas para as áreas de 

influências respeitantes a cada local amostrado. A estimação dos seus valores foi apurada 

tendo por base a percentagem da sua área que intersecta a camada de informação das áreas 

de influência (produto entre o valor absoluto da variável e a percentagem de área 

resultante da intersecção entre as diferentes camadas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7- Modelo dasimétrico da densidade populacional 
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 Figura 3.8- Modelo dasimétrico da densidade de habitações do tipo unifamiliares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9- Modelo dasimétrico da densidade de habitações plurifamiliares 
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E) Temperatura média anual  

 A inclusão de modelos representativos da variação espacial da temperatura foi 

considerada, como já referido, tendo em conta a influência que esta tem, tanto de forma 

direta sobre fisiologia da espécie, como de forma indireta, através da preponderância que 

esta pode ter na variação da disponibilidade de água em pequenos criadouros naturais ou 

artificiais.   

 A informação espacial relativa a esta variável foi obtida diretamente numa 

estrutura de dados matricial, a partir do sítio web do projeto Worldclim. Este projeto tem 

por objetivo fornecer informação bioclimática mundial gratuita, com uma resolução 

espacial de aproximadamente 1km. Estes modelos foram realizados a partir de um 

processo de interpolação espacial de informação proveniente de diversas fontes e são 

referentes ao período de 1950-2000. Na literatura são encontrados alguns exemplos de 

utilização desta informação em modelação de distribuição de espécie (e.g., Capinha, 

Rocha e Sousa, 2014). Para se proceder ao cálculo da temperatura média anual ao longo 

da normal climatológica foi calculada uma média aritmética simples entre os modelos 

respeitantes a cada um dos meses do ano. A sua representação cartográfica é observável 

na figura 3.10. De modo a associar-se a informação espacial respeitante a este modelo a 

cada uma das áreas de influência, foi efetuada uma operação de sobreposição entre as 

camadas, que consistiu em extrair-se os valores de cada célula do modelo de temperatura 

média para cada um dos pontos correspondentes aos locais amostrados. Esta informação 

foi posteriormente indexada a cada uma dessas áreas, através de uma associação espacial 

do tipo um-para-um baseada na intersecção entre as áreas e os respetivos pontos.  
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F) Precipitação anual média   

  A utilização de valores de precipitação foi considerada devido à potencial ação 

que esta desempenha sobre a disponibilidade de criadouros aquáticos necessários para o 

desenvolvimento dos três primeiros estádios de vida do Ae. aegypti. 

 A informação espacial contínua referente a esta variável também foi obtida 

através da base de informação do projeto Worldclim, para o período 1950-2000. A 

metodologia utilizada na realização desta variável e a sua extração para as diferentes áreas 

de influência é semelhante à anterior (temperatura média). A sua representação 

cartográfica é visível na figura 3.11. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10- Temperatura média anual na Madeira para o período 1950-2000 (fonte: projeto 

WorldClim) 
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Figura 3.11- Precipitação média anual na Madeira para o período 1950-2000 (fonte: projeto WorldClim) 

 

3.3.3.3.  Seleção das variáveis a incorporar no modelo (análise de 

multicolinearidade)  

 

 Um dos primeiros aspetos a serem tidos em conta na elaboração de um modelo 

está relacionado com a seleção das variáveis a incorporar no mesmo (Rocha, 2012). A 

inclusão de uma variável independente adicional pode melhorar a previsão da variável 

dependente. Todavia, essa melhoria não está apenas relacionada com a correlação de uma 

determinada variável com a variável dependente, mas também depende da correlação 

dessa variável com as demais variáveis independentes do modelo (Rocha, 2012). Em 

situações onde essas dependências entre as variáveis explicativas são fortes, i.e., as 

variáveis independentes encontram-se altamente correlacionadas, dizemos que existe 

multicolinearidade no modelo. Esta situação, ainda que não afete necessariamente os 

resultados preditivos do modelo, poderá causar instabilidade nos seus coeficientes, 

dificultando assim a sua interpretação (Christensen, 1997 em Capinha, 2009). Portanto, a 

escolha e utilização das variáveis independentes a ser integradas nos modelos correlativos 

deve ter em conta a sua possível multicolinearidade (Guisan e Thuiller, 2005). 

A multicolinearidade entre variáveis pode ser diagnosticada de diversas formas, 

sendo a mais simples e intuitiva realizada através da análise da matriz de correlações 

bivariadas. Assim, de forma a se prevenir a ocorrência da multicolinearidade no modelo, 
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foi calculada uma matriz de coeficientes de correlação de Pearson entre as variáveis 

independentes, procedendo-se posteriormente à exclusão das variáveis altamente 

correlacionadas. O critério adotado neste processo baseou-se no princípio referido por 

Berry e Felman (1985) que, para amostras com um número de observações inferior a 30, 

sugerem que as variáveis com um valor de correlação inferior a 0,7 e superior a -0,7 

possam ser incluídas num modelo de regressão sem que o risco de multicolinearidade seja 

elevado, ao passo que para um número maior de observações  30N   este limiar pode 

ser estendido até aos 0,85 e - 0,85. A matriz dos coeficientes de correlação de Pearson foi 

calculada em R e o seu resultado pode ser consultado na figura 3.12. Com a análise da 

mesma é possível constatar que existem variáveis com valores de correlação que 

extravasam os limites de -0,85 e 0,85 e, por conseguinte, são suscetíveis de causar 

multicolineriade no modelo. Como tal, procedeu-se à exclusão das seguintes variáveis: 

tecido urbano predominantemente horizontal (x2), densidade de habitações 

plurifamiliares (x3), tecido urbano predominantemente vertical (x4) e precipitação média 

anual (x17).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12- Matriz de coeficientes de correlações de Pearson entre as variáveis independentes (x1- 

densidade de habitações unifamiliares; x2 -tecido urbano predominantemente horizontal; x3 - densidade 

de habitações plurifamiliares; x4 – tecido urbano predominantemente vertical; x5 – densidade 

populacional; x6 – áreas agrícolas e agroflorestais; x7 - bananal; x8 – corpos de água; x9 - equipamentos 

públicos e privados: x10 - Florestas e espaços naturais e seminaturais: x11-Matos: x12 – parques e 

jardins; x13 – tecido urbano descontínuo; x14 – tecido urbano descontínuo esparso; x15 - territórios 

artificializados mistos; x16 - t.média anual; x17 – precipitação média anual) 

 

3.3.4. Criação de uma malha hexagonal para a espacialização dos resultados 

 

 Após selecionar as variáveis a incluir no modelo, e considerando que a integração 

das mesmas dar-se-á segundo uma estrutura de dados formada a partir de áreas de 

influência com 100 metros geradas em torno de cada local amostrado, torna-se necessário 

nesta fase encontrar uma solução que nos permita traduzir espacialmente os resultados do 

modelo para toda a área de estudo. Neste sentido, foi gerada uma malha hexagonal com 
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a mesma dimensão que as áreas de influência para toda a ilha (figura 3.13). A escolha por 

esta forma geométrica deve-se ao facto desta ser a que mais se aproxima dos círculos, 

permitindo assim espacializar as variáveis explicativas nos mesmos moldes que as áreas 

de influência. Acresce ainda que, em comparação com as demais formas geométricas 

possíveis de serem utilizadas na espacialização dos resultados (e.g., quadrados e 

triângulos), nos hexágonos, a distância entre os centroides e os limites é idêntica em todas 

as direções, evitando-se assim problemas na definição dos limites da vizinhança entre as 

diferentes unidades (Birch, Oom e Beecham, 2007). 

 A criação da malha hexagonal foi efetuada com recurso a ferramenta create 

hexagonal grid presente no módulo mmqgis do software QGIS®. A conceção das 

variáveis explicativas para cada uma das unidades hexagonais segue a mesma sequência 

de procedimentos adotada aquando da criação destas para as áreas de influência. Contudo, 

é de referir que para o caso das variáveis climáticas, dado que estas, tal como observável 

nas figuras 3.10 e 3.11 (cf. secção 3.3.3 – E e F), não compreendem todo o território da 

ilha, foi necessário realizar algumas operações adicionais no sentido de se poder atribuir 

os valores dos modelos às unidades hexagonais localizadas nessas áreas. Para o efeito, 

procedeu-se à indexação desses valores a cada um das unidades hexagonais, tendo por 

base a distância mínima entre as unidades das respetivas camadas, o que envolveu a 

realização dos seguintes procedimentos: i) inquirição e identificação dos hexágonos com 

valores nulos; ii) cálculo dos centroides destes hexágonos e criação de uma camada 

vetorial de pontos a partir dos mesmos; iii) conversão de ambos os modelos climáticos 

para uma estrutura vetorial de pontos; iv) cálculo das distâncias e indexação da entidade 

espacial (e respetivos atributos) das camadas de pontos dos modelos climáticos a cada 

uma das entidades espaciais mais próximas da camada de pontos representativa dos 

centroides dos hexágonos; v) associação espacial (do tipo um-para-um) entre a camada 

dos hexágonos e dos pontos relativos aos centroides, de modo a integrar na primeira a 

informação referente aos dados climáticos. 
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Figura 3.13- Extrato da malha hexagonal criada para a espacialização dos resultados 

 

3.3.5.  Métodos correlativos de integração de informação 

  

Atualmente, existem diversos métodos de integração de dados passíveis de serem 

utilizadas na modelação correlativa da distribuição de espécies (Elith, Kearney e Phillips, 

2010). O seu papel é o de relacionar dados relativos à espécie (variável dependente ou 

variável resposta) com fatores ambientais (variáveis independentes) cuja variação no 

espaço é conhecida, de modo a permitir a extrapolação de resultados para área geográfica 

que se pretende estudar (Elith, Kearney e Philips, 2010).  

No geral, estes métodos são classificados em dois grupos de acordo com o tipo de 

dados utilizados: i) métodos em que variável de resposta considera somente registos da 

presença da espécie, e ii) métodos em que a variável resposta íntegra simultaneamente 

registos de presenças e ausência da espécie, ou, em substituição destes últimos, 

pseudo-ausências, que correspondem a uma amostra das variabilidades das variáveis 

independentes na área de estudo. Neste segundo grupo a variável dependente é do tipo 

categórica dicotómica (aplicados neste trabalho).   

Dentro do primeiro grupo existem métodos que se baseiam em envelopes 

ambientais (e.g., BIOCLIM e HABITAT), e métodos baseados em distâncias matemáticas 
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(e.g., DOMAIN, Biomapper). Relativamente ao segundo grupo incluem-se métodos como: 

regressão logística, modelos lineares generalizados (GLM), regressão adaptativa 

multivariada (MARS), árvores de classificação e regressão (CART), modelos dissimilares 

generalizados (GDM), modelos aditivos generalizados (GAM), máquinas de suporte 

vetorial (SVM), análise de regressão generalizada e de predição espacial (GRASP), 

máxima entropia (MAXENT), algoritmos genéticos de produção de conjuntos de regras 

de predição (GARP) e árvores de regressão reforçadas (BRT) (Elith et al., 2006).  

Na sua maioria, e sobretudo no que diz respeito aos métodos mais recentes, o 

ajustamento destes modelos é efetuado com recurso a programas de estatística ou em 

ambientes de desenvolvimento integrado (e.g., linguagem R), requerendo que 

posteriormente se proceda à espacialização dos resultados com recurso a um SIG. Não 

obstante, existem várias aplicações que integram a informação em formatos de dados 

típicos dos SIG (e.g., BIOMOD, OpenModeler, MAXENT, DesktopGarp, etc.), além de 

que alguns programas SIG incluem módulos próprios para desenvolver este tipo de 

modelos (e.g. Idrisi, Arcgis, etc.).  

Atendendo à grande diversidade de métodos de integração passíveis de serem 

empregues neste domínio, tonar-se relevante identificar quais destes métodos poderão 

garantir melhores resultados. Assim sendo, aquando da seleção do método de integração 

de dados, foi efetuada uma revisão aos estudos de referência respeitantes à avaliação e 

comparação de diferentes métodos em contexto de modelação de distribuição de espécies, 

incluindo os trabalhos de: Shabani, Kumar e Ahmadi (2016);Tsoar et. al (2007); Elith, 

kearney e Philips (2010); e Elith et al (2006). Entre os enumerados deu-se maior enfoque 

ao trabalho de Elith et al. (2006), por ser um dos estudos mais abrangentes não só no que 

se refere à comparação de diferentes métodos de integração, como também na avaliação 

do desempenho destes em diferentes contextos geográficos e com diferentes espécies.  

Nesse estudo, através de métricas de avaliação do desempenho dos modelos - 

como a Área Abaixo da Curva (AUC) -, foram diferenciados três grupos de métodos de 

acordo com o seu desempenho preditivo: o BRT, GDM e MAXENT com maior 

performance preditiva, seguidos por MARS, GLM e GAM, e por último, com resultados 

menos satisfatórios, métodos como o GARP, BIOCLIM e DOMAIN. Neste sentido, a 

seleção do método a aplicar nesta dissertação recaiu sobre o primeiro grupo, sendo que 

dentro deste optou-se pelo BRT (Boosted regression Trees). Este método é 

frequentemente utilizado na modelação de distribuição de espécies (Elith, 2010), e a sua 
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aplicabilidade tem vindo a ser demonstrada em diversos estudos, incluindo-se entre eles 

trabalhos referentes à modelação de distribuição espacial de vetores transmissores de 

doenças (e.g. Ae. aegypti, Ae. albopictus) (Cheong, Leitão e Lakes, 2014; Nsoesie et al., 

2016). Os principais conceitos e vantagens inerentes ao BRT são explicitados nos pontos 

seguintes deste trabalho. 

 

3.3.5.1. Boosteed Regressions Trees  

 

 O BRT é um método assente em aprendizagem automática (machine learning) cuja 

finalidade visa melhorar o desempenho de um único modelo, através do ajuste e 

combinação de vários (sub)modelos que visam explicar/predizer um determinado 

fenómeno. Como o próprio nome sugere esta técnica deriva da integração entre dois 

algoritmos: as árvores de regressão, que são uma variante do algoritmo das árvores de 

decisão, e o Gradient Boosting (Elith, Leathwick e Hastie, 2008). 

A) Árvores de decisão  

Uma árvore de decisão é uma estrutura hierárquica sobre a forma de uma árvore 

invertida (desenvolve-se da raiz para as folhas), que visa criar a divisão de um grupo de 

elementos em conjuntos cada vez mais pequenos e homogéneos - através de determinadas 

regras de decisão -, com o intuito de desempenhar uma determinada tarefa de regressão 

ou classificação. O princípio subjacente a este tipo de técnica é adotar uma estratégia do 

tipo dividir para conquistar (divide-and-conquer), i.e., procura lidar com um problema 

complexo, através da sua decomposição em subproblemas mais simples. Para o efeito, 

uma árvore de decisão (figura 3.14 (a)) faz-se representar pelos seguintes elementos: i) 

“nós” que são os sucessivos testes lógicos (aos atributos) das regras de decisão; ii) 

“ramos” que contêm o valor do atributo testado; iii) “nós-folhas” que representam o 

resultado (output) da regra. O primeiro nó (topo) é designado por nó raiz e representa o 

teste realizado ao primeiro atributo escolhido pelo algoritmo de indução da árvore. Os 

restantes nós, entre o nó raiz e as folhas, são denominados como nós internos. A ideia é 

que a cada nível da árvore se tomem decisões acerca da estrutura do nível seguinte, o que 

se traduz na sucessiva geração de nós descendentes nos quais a heterogeneidade da 

variável a explicar é sucessivamente atenuada, podendo assim conceber-se predições 

mais precisas para cada um desses novos nós criados.  
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Para um entendimento mais claro do conceito, o resultado de uma árvore de 

decisão poderá ser interpretada segundo espaço tridimensional - tal como ilustrado figura 

3.14 (b) -, em que os valores preditos correspondem a um conjunto de retângulos cuja 

superfície resulta da resposta mais homogénea dada pela combinação das variáveis 

independentes para cada domínio da variável resposta (Elith, Leathwick e Hastie, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14- Exemplo de uma árvore de decisão (a) e da respetiva superfície de predição (b) (adaptado de 

Elith, 2008) 

  

 A figura 3.14 (a) representa uma estrutura simples de uma árvore de decisão com 

uma sequência de testes lógicos efetuados às variáveis preditoras - X1 e X2 -, que 

permitem aferir os diferentes nós-folha dados por R. Já (b), tal como já referido antes, 

representa o resultado desses testes lógicos num espaço preditor tridimensional em que 

cada região predita corresponde a determinado domínio da variável resposta (Y1,…,Y5). 

Quanto a t1,…,t4 dizem respeito aos pontos de corte, i.e., os pontos de particionamento 

dos valores de X, que no caso são escolhidos de modo a homogeneizar os valores de cada 

região e assim minimizar os erros de predição. 

No que concerne ao crescimento da árvore, esta realiza-se através de uma partição 

sucessiva do conjunto dos dados, que obedece a uma determinada regra de divisão e que 

apenas termina quando se atinge um critério de paragem. Este critério poderá dever-se a 

uma das seguintes causas: i) incapacidade de se encontrarem novas variáveis que 

permitam divisões dos dados estatisticamente significativos; ii) obtenção da dimensão 

a) b) 
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máxima; ou iii) ausência de melhorias com a divisão em novos conjuntos de dados (Elith, 

Leathwick e Hastie, 2008). Quando o processo de partição termina, cada um dos nós 

obtido é declarado terminal (nós puros da árvore) e a cada uma das suas folhas é associado 

uma classe (árvores de classificação), ou um valor constante em 


(árvores de 

regressão). 

Existem vários algoritmos de indução de árvores de decisão, entre os quais se 

destacam o Chi-square automatic interaction detection (CHAID) (Kass, 1980), o 

Classification and Regression Trees (CART) (Breiman et al., 1984) e o C5 (Quinlan, 

1993). Os dois primeiros são indicados para a construção de árvores de classificação e 

regressão, enquanto o último destina-se apenas a problemas classificação. Dos três optou-

se pelo CART. 

O princípio do algoritmo CART é o mesmo que qualquer outro algoritmo de 

indução de árvores de decisão, diferindo apenas nos métodos adotados para o 

particionamento dos nós. No caso, o crescimento envolve uma partição binária recursiva 

do conjunto de dados de treino, em que a cada passo a ideia é determinar, dentro de todas 

as divisões binárias admissíveis para um nó, uma divisão que origine uma diminuição 

máxima da impureza entre o mesmo e os seus descendentes (Kuhn e Johnson, 2013; 

Timofeev, 2004).  

Em problemas de regressão esta medida de impureza é dada pela soma ponderada 

das variâncias amostrais dos nós descendentes, o que significa que a divisão de um nó é 

efetuada de acordo com um processo que minimiza a soma dos erros quadráticos de cada 

par de nós gerados em função da variável resposta (Kuhn & Johnson, 2013; Timofeev, 

2004). Deste modo, para cada nível gerado na árvore teremos:     

  
, 1,...,

argmin Var( ) Var(Y )
R
j

l l r r
xj x j M

P Y P
 

   (3.1)

    

onde Var( )lY  e Var( )rY  são os vetores de resposta que correspondem a cada um dos nós 

descendentes (esquerdo e direito); e ,  1, ,R

j jx x j M    os conjuntos de partições 

otimizadas que satisfazem a condição em (3.1). Assim, para cada região de M é estimada 

uma resposta constante (nó-folha) tal que:  

  
2

i

ˆ argmin y y yi


    (3.2) 
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o que na prática se traduz no desvio quadrático médio de yi para cada região de M, tal 

como ilustrado na figura 3.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15- Exemplo do apuramento do desvio médio quadrático numa árvore de regressão 

 

Elith (2008) refere algumas das vantagens inerentes às árvores de regressão 

enquanto método de integração de dados, entre as quais se destacam:  

 Não necessitar de obedecer a condições de aplicabilidade do modelo 

(pressupostos teóricos) como acontece nos modelos paramétricos, o que torna este 

método indicado para casos em que as relações existentes entre a variável resposta 

e as variáveis explicativas não são conhecidas com exatidão; ou quando as 

relações entre as variáveis são complexas e não lineares. 

 Adaptar-se facilmente a valores atípicos (outliers) e a dados omissos. 

 Os resultados do modelo são insensíveis a quaisquer transformações realizadas às 

variáveis explicativas, garantido assim a possibilidade de se utilizarem variáveis 

não normalizadas ou não codificadas.  

 

Contudo, ainda segundo Elith (2008), estes tipos de modelos também apresentam 

algumas desvantagens das quais se enumeram: 

 Dificuldade em modelar funções suaves devido à sua estrutura particionada.   
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 A instabilidade face à amostra de treino, sendo que pequenas alterações no 

conjunto de treino podem provocar alterações significativas no modelo 

aprendido. 

  

B) Boosting 

 

O boosting (reforço) é um algoritmo de aprendizagem automática destinado a 

melhorar a capacidade preditiva de um modelo através da combinação de múltiplos 

modelos simples e menos precisos - comumente referidos na literatura como weak 

learners -, que em conjunto visam conceber uma resposta mais robusta e precisa para um 

determinado problema de classificação ou regressão (Kuhn e Johnson, 2013). Portanto, 

ao invés de se conceber um único modelo mais complexo e potencialmente demasiado 

ajustado aos dados, geram-se e combinam-se múltiplos modelos mais simples que 

aprendem progressivamente com esses dados (James, et. al, 2013).     

Outros métodos, – tais como bagging, stacking e model averaging – também se 

baseiam no mesmo princípio. Contudo, o boosting é único porque, ao contrário dos 

demais, é um procedimento com aprendizagem gradual direcionada para a frente (forward 

stagewise procedure) em que a ideia principal é adicionar sequencialmente um novo 

modelo a um conjunto preditor, sendo este novo modelo treinado em função do erro de 

todo o conjunto que o antecede (Elith et al., 2008).   

 As primeiras propostas de algoritmos assentes neste princípio foram direcionadas 

para a resolução de problemas de classificação binária, destacando-se o algoritmo meta-

heurístico Adaboost (abreviatura de Adaptive Boosting) desenvolvido por Freudiman e 

Schapire (1996). O Adaboost opera através de um processo iterativo de modificação de 

pesos sobre um conjunto de treino, com o intuito de gerar uma sequência de diferentes 

classificadores que depois são combinados num classificador mais robusto (Kuhn e 

Johnson, 2013).  

 O processo começa por aplicar algum método de classificação (e.g., classificador 

de árvore como o CART) onde a cada observação é atribuída o mesmo peso. 

Subsequentemente, após obter os resultados da classificação, o algoritmo reajusta os 

pesos das observações atribuindo maior importância às observações mais difíceis de 

classificar (onde a taxa de classificação incorreta é alta) e menor às mais fáceis (onde a 

taxa de classificação é correta). Desta forma, durante o processo de aprendizagem, é 
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gerada uma sequência de classificadores, onde cada um deles corresponde a um 

especialista na classificação de observações não corretamente classificadas em passos 

anteriores. Posteriormente, esta sequência de classificadores (weak learners) é 

combinada por intermédio de um processo de ponderação (avalia-se o erro associado a 

cada classificador), dando assim origem ao classificador mais “forte”. Na figura 3.16 é 

exemplificado o procedimento que um algoritmo Adaboost simples segue para formar o 

classificar final. 

 

 

 

 

Figura 3.16- Exemplo simples do funcionamento de um algoritmo boosting em problemas de 

classificação 

Relativamente regressão às árvores de regressão, os algoritmos concebidos neste 

contexto têm por base o Adaboost, e a sua formulação é o resultado da conexão 

estabelecida entre este e os conceitos estatísticos de funções de perda, de modelos aditivos 

e regressão logística (Kuhn & Johnson, 2013). Neste âmbito, destaca-se o contributo de 

Friedman (2001) com o seu algoritmo Gradient Boosting Machines (GBM), que constitui 

a base da maioria das aplicações de aprendizagem por reforço em problemas de regressão 

(Natekin e Knoll, 2013), não sendo este trabalho exceção. 

 

B.1) Gradient Boosting Machines  

De um modo geral, o GBM é descrito como sendo um método de otimização 

numérica cujo objetivo é minimizar uma função perda - geralmente dada pelo erro 

quadrático médio do modelo estimado -, através de um processo sequencial de adição de 

weak learners em que cada um deles procura reduzir os valores dessa função. Por outras 

palavras, o algoritmo formula um modelo aditivo em cada dos weak learners adicionados 

ao conjunto preditor visando minimizar a distorção entre os valores preditos pelos seus 

antecessores e os valores observados. O erro médio quadrático é uma medida usualmente 

adotada para avaliar esta distorção (Mayr et. al , 2014). Logo, para uma dada função de 
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regressão f (.) de um modelo estatístico com variáveis preditoras X e uma variável resposta 

Y, a otimização por via do GBM pode ser expressa como:   

  ,
(.)

ˆ (.) argmin E [ ( , ( ))]Y X
f

f p Y f X   (3.3) 

em que (.)p   se refere a uma função perda, sendo a mais comum definida como 

2( , (.)) (y f(.))p y f    , o que se traduz na regressão clássica da média dos mínimos 

quadrados. Como tal, para um determinado conjunto de aprendizagem composto por n  

observações    1 1 n n, , , ,y x y x  minimiza-se o risco empírico, tal que: 

 
(.) 1

1ˆ (.) argmin (y , ( ))
n

i i
f i

f p f X
n 

 
  

 
   (3.4) 

Assim sendo, em cada passo é efetuada uma predição, não no sentido de se ajustar 

ao peso das observações dado pelas predições anteriores como no Adaboost, mas sim no 

sentido de incrementar a direção negativa do vetor gradiente da função perda, avaliado 

na iteração anterior (m-1):  

 
   

 1

[ ]

1,...,
ˆ (.) 1,...,

( , )
m

m m

i ii n
f f i n

u u p y f
f 


 

 
   

 
 

  (3.5) 

Portanto, a otimização da função perda dá-se via steepest gradient descent 

(descida mais ingreme do gradiente) e a sua formulação resulta de uma aproximação de 

um algoritmo gradiente descent, cujo conceito é aqui brevemente abordado de modo a 

tornar mais claro o cálculo de otimização subjacente ao gradient boosting apresentado 

em (3.5).  

O gradient descent é, de um modo genérico, descrito como sendo um 

procedimento de aprendizagem automática frequentemente utilizado para encontrar um 

mínimo global em sistemas lineares. Para o efeito, dado um determinado peso inicial (e.g. 

resíduos do primeiro weak learn de um conjunto preditor) de uma função de perda (w)J

, o algoritmo procura iterativamente atingir um peso mínimo global, tomando a cada 

iteração um passo na direção oposta ao gradiente da função de modo que 

w = - (w)n J  , sendo w   o vetor que contém as atualizações de cada coeficiente do 

peso w e cujo respetivo cálculo é apurado da seguinte forma:   
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w

w j

j

J
n


  


  (3.6) 

onde n representa um valor constante, correspondente à taxa de aprendizagem (definida 

arbitrariamente pelo utilizador) e w  jJ  refere-se à derivada parcial da função custo para 

um dado peso w, i.e., o declive da reta tangente a w,  que é utilizado para apurar o 

gradiente do peso de J . Em cada iteração o valor de w em é resultado de w na iteração 

antecedente mais a fração do gradiente. A figura 3.17 ilustra um exemplo de otimização 

via gradient descent.  

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 3.17- Exemplo do processo de otimização de um algoritmo gradient descent 

 

Na figura 3.17 verifica-se a atualização do peso (erro) ocorre num montante 

proporcional ao seu gradiente, o que significa que à medida que este se aproxima do 

mínimo global, menor é a dimensão das atualizações. Pelo contrário, quanto mais distante 

do mínimo global, maior é a dimensão da atualização do peso. Portanto, em termos 

práticos, o gradiente funciona como um elemento que indica ao algoritmo que direção 

deve adotar no sentido de atualizar um determinado peso (erro) da forma mais eficiente, 

considerando que o objetivo é atingir um mínimo global (Mayr et al., 2014). 

No gradient boosting o princípio é mesmo, embora com diferença de que neste a 

otimização se dá num espaço de uma função, ao invés do espaço paramétrico utilizado no 

gradient descent. Por outras palavras, o gradient descent procura passo a passo alterar os 

parâmetros de uma função de modo atingir o mínimo global, enquanto o gradient 
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boosting adiciona uma nova função (weak learner) a um conjunto preditor com vista a 

atingir esse mínimo (Mason et. al, 2000). Como no gradient boosting a adição de um 

novo (sub)modelo (weaklearner) ao conjunto pressupõe que o mesmo minimize o erro 

do seu precedente, resulta que cada modelo acrescentado representa um upgrade da 

função perda na direção do mínimo global e, como tal, o erro apurado em cada 

(sub)modelo equivale a um determinado gradiente da função de perda. Então, para uma 

função de perda dada pelo erro médio quadrático, a dimensão dos upgrades será 

determinada pelo valor dos resíduos associados a cada iteração, fazendo assim com que 

cada (sub)modelo do conjunto seja ajustado em função dos resíduos do seu precedente 

(Mayr et al., 2014). 

 

B.2) Árvores de regressão no contexto do boosting 

Segundo Kuhn e Johnson (2013) a calibração de um modelo via gradient boosting 

poderá ser efetuada com recurso a diferentes métodos de integração de dados (weak 

learners no contexto do boosting). Porém, este é normalmente mais aplicado no contexto 

das árvores de decisão. A razão para tal prende-se com um conjunto de vantagens que as 

mesmas oferecem quando integradas com este tipo de aprendizagem, entre as quais se 

enumeram: i) a flexibilidade de se poder tornar uma árvore num preditor menos robusto, 

através do controlo da complexidade inerente à mesma, i.e., o nível de particionamento - 

quanto menos particionada a árvore menor é o ajuste aos dados e vice-versa; ii) facilidade 

de se combinarem múltiplas árvores num conjunto preditor devido à sua estrutura 

particionada; e iii) a celeridade inerente ao processo de conceção de uma árvore de 

decisão.   

 Quando impulsionadas por um algoritmo boosting as árvores de regressão são 

modeladas em função dos erros das suas antecedentes, ao invés de se ajustarem em função 

do vetor de respostas Y, que no caso é apenas utilizado para se proceder ao ajuste da 

primeira árvore do conjunto. Quanto ao erro apurado em cada etapa que, conforme já 

referido anteriormente, é utilizado na determinação do gradiente que permite a 

atualização da função da perda, este é dado por uma medida conhecida como deviance. 

Esta, no contexto das árvores de regressão, corresponde ao somatório de todos os desvios 

quadrados de cada folha j  em torno de um valor médio i  de modo que: 
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 2( )j i

j

y    (3.7) 

em que i  é dado por um modelo probabilístico de distribuição definido em função da 

natureza da variável de resposta (e.g., Gaussiano, Poisson, Bernoulli, etc.) (James et al., 

2013) 

 Relativamente ao controlo do processo de aprendizagem, o mesmo é determinado 

por dois parâmetros essenciais:  

1. A taxa de aprendizagem (λ) - também conhecida como parâmetro de 

encolhimento, é o critério que determina o contributo de cada árvore para 

a atualização dos erros (resíduos) do modelo.  

 

2. A complexidade da árvore (d) - é o parâmetro que o particionamento de 

cada árvore do conjunto preditor, i.e., indica o número de nós de cada 

árvore do conjunto preditor.  

Ambos os parâmetros são responsáveis por determinar o número de árvores 

requeridas (B) para se otimizar os resultados do modelo, cuja performance preditiva, 

como veremos no ponto seguinte, é avaliada com recurso à validação cruzada do tipo k-

fold.  

 

3.3.6.  Conjuntos amostrais para a calibração e validação do modelo 

 

Anteriormente à implementação do método preditivo considerado (BRT), a 

informação respeitante à variável de resposta (variável dependente) foi particionada sob 

a forma de dados de calibração e dados de validação. Os primeiros correspondem a 

registos que irão integrar o modelo preditivo, i.e., valores nos quais este se irá basear para 

efetuar a estimação; enquanto os segundos correspondem aos registos que serão utilizados 

para averiguar a capacidade preditiva do modelo obtido. A opção por grupos distintos 

permite-nos assim verificar em que medida o mapa de adequabilidade ao habitat de Ae. 

aegypti obtido consegue predizer a adequabilidade em locais que não tenham sido 

integrados na calibração.  



54 

 

Relativamente ao tipo de partição adotado, embora vários autores sugiram a 

partição temporal como a opção mais natural e convincente (e.g., Remondo et al., 2003), 

o facto de se possuir uma amostra com um curto espaço de tempo e em anos sucessivos, 

levou a que se optasse por uma partição do tipo espacial aleatória. Para tal, foi utilizada a 

ferramenta subset features do software Arcgis®, tendo-se definido 80 % dos dados para o 

conjunto de calibração e outros 20 % para a validação dos resultados ( figura 3.18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.18- Distribuição espacial dos conjuntos de dados utilizados na calibração do modelo e 

validação dos seus resultados 

3.3.7.  Calibração do modelo e espacialização dos resultados 

 

A calibração do modelo BRT foi efetuada em linguagem de programação R®, e os 

respetivos scripts (anexo 1) foram desenvolvidos em ambiente de desenvolvimento 

integrado RStudio® e com recurso aos pacotes de funções (packages) dismo e gbm. O 

primeiro providencia um pacote de funções que permite a implementação de vários 

modelos de distribuição de espécies incluindo-se entre eles o BRT, enquanto o segundo 

fornece um conjunto de funções – gradient boosting machines fuctions - que auxiliam o 

processo de desenvolvimento de um BRT.  

 Relativamente ao modelo de probabilidade afeto ao ajuste do valor médio de cada 

folha do conjunto de árvores, dada a natureza dicotómica da variável de resposta, foi 

utilizada uma distribuição de Bernoulli. Esta distribuição quantifica a probabilidade de 
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um acontecimento aleatório que apenas pode tomar dois valores: 1 que representa o 

sucesso e 0 que indica o insucesso. O modelo probabilístico que representa este 

acontecimento é dado por: 

 
1( ) ( ) x xp X x f x p q      (3.8) 

para x  = 0,1, em que p  é a probabilidade de ocorrência de sucesso (presença do 

mosquito) e   1  q p   é a probabilidade de insucesso (ausência do mosquito). A 

variável aleatória X   toma precisamente os valores do acontecimento x. A função ( )f x   

é conhecida por função de probabilidade de X .  

 No que concerne aos parâmetros respeitantes ao processo de aprendizagem, para 

a taxa de aprendizagem – cujo intervalo de valores pode variar entre 0,1 e 0,0005 – foi 

adotado um valor de 0,001, enquanto no termo que se refere à complexidade – que admite 

valores entre 1 e 10 - foi definido um valor de 5. No caso da taxa de aprendizagem, a 

opção por este valor deve-se ao facto de que um valor mais baixo resulta em atualizações 

menores do erro a cada iteração, i.e., dá-se uma aproximação mais gradual ao erro mínimo 

global, o que conduz a um menor subajustamento do modelo. Já no que se refere ao valor 

da complexidade, a escolha de valores intermédios, se por um lado permite que o modelo 

não se torne demasiado simples e, portanto, incapaz de lidar com relações por vezes 

complexas entre as variáveis; por outro também impede que o mesmo se torne demasiado 

complexo ao ponto de se sobreajustar aos dados de treino e, por conseguinte, ser incapaz 

de inferir resultados consistentes para novos conjuntos de dados (Elith, Leathwick e 

Hastie, 2008).    

 Ainda no seguimento da parametrização do modelo é de referir que foi 

considerada uma componente estocástica, sendo a mesma controlada mediante a 

especificação de uma fração do conjunto de dados a ser empregue no ajuste efetuado a 

cada iteração, i.e., a proporção do conjunto total de dados que é utlizada para modelar 

cada árvore do conjunto. A ideia desta componente é introduzir alguma aleatoriedade ao 

modelo, o que, tal como referido por Elith (2008), torna mais célere o seu processamento 

e reduz o sobreajustamento do mesmo aos dados. No caso foi adotado um valor de 0,7, o 

que significa que a cada iteração é aleatoriamente concebida uma fração com 70% do 

total do conjunto de dados.  
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 Após especificados estes parâmetros, dá-se então início ao processo de 

aprendizagem com vista a minimizar a função a perda dada pela medida de deviance e 

assim determinar o número ótimo de árvores que será utlizado na conceção do modelo 

final. Num BRT o número ótimo será aquele que, dado um determinado conjunto de 

valores de parametrização, minimize ao máximo os erros de predição sem que modelo se 

torne demasiado ajustado aos dados de treino. Dito por outras palavras, a minimização do 

erro (deviance) e o número de árvores associado deverá ser otimizada de modo a garantir 

um compromisso entre underfitting (subajustamento) e overffiiting (sobreajustamento). 

Uma forma de o conceptualizar é considerando que um modelo com um menor número 

de árvores (subajustado) representa padrões mais gerais e, como tal, é menos capaz de se 

ajustar aos dados de treino, mas provavelmente é mais capaz de generalizar os 

correctamente os resultados para diferentes conjuntos de dados. Por outro lado, um 

modelo com um número demasiado elevado de árvores (sobreajustado), embora descreva 

com maior precisão os dados a partir do qual foi construído, é pouco provável que seja 

capaz de extrapolar resultados coerentes quando colocado perante novos conjuntos de 

dados.   

Com efeito, no modelo BRT proposto neste trabalho, a medida de deviance 

relativa a cada árvore do conjunto do preditor foi derivada com recurso a validação 

cruzada que consiste em particionar aleatoriamente o conjunto de dados em subconjuntos 

mutuamente exclusivos de treino e validação. Os primeiros são utilizados na estimação 

dos parâmetros do modelo e os segundos usados para testar a capacidade de generalização 

do mesmo. Na literatura são sugeridas diversas formas de efetuar esta partição (e.g. 

método holdout, leave-one-out), sendo que neste caso foi adotado o método de partição 

k-fold com 10 subconjuntos. Este método consiste em dividir o conjunto de dados em 10 

subconjuntos de igual dimensão, dos quais 9 são utilizados para estimar os parâmetros do 

modelo e 1 validação dos seus resultados. Para cada árvore este processo é repetido 10 

vezes de maneira a que em cada iteração do processo um conjunto diferente seja utilizado 

como validação (figura 3.19). No fim das 10 iterações calcula-se a exatidão sobre os erros 

encontrados, obtendo-se assim um score que representa uma medida mais fidedigna de 

deviance.  
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   Figura 3.19- Exemplo ilustrativo de uma validação k-fold de 10 subconjuntos 

Quando este processo termina é então indicado o deviance mínimo decorrente do 

conjunto de treinos e validações efetuadas, e o número de árvores associado a esse valor 

é empregue na conceção do modelo final. Por sua vez, o modelo final também é 

desenvolvido e testado com recurso à validação cruzada k-fold de 10 subconjuntos, 

embora com duas diferenças face ao processo anterior: em primeiro lugar o modelo é 

treinado e validado com a totalidade dos dados, ao invés de utilizar apenas 70% do 

conjunto total e, em segundo lugar, a avaliação da qualidade do ajuste do modelo é dada 

pela Área Baixo da Curva (AUC) da curva ROC (Receiver Operating Characteristic 

Curve).  

A curva ROC corresponde a uma representação gráfica bidimensional entre duas 

métricas estatísticas que medem a performance de um teste binário à sensibilidade e 

especificidade. A sensibilidade é identificada no eixo das abcissas e mede a proporção de 

resultados positivos que foram identificados corretamente, enquanto a especificidade é 

disposta pelo eixo das ordenadas e avalia a proporção de resultados negativos que foram 

identificados corretamente.  

Quanto à AUC, esta corresponde à porção de área da unidade quadrada sob a 

curva, pelo que o seu valor estará sempre compreendido entre 0,0 e 1,0. Contudo, dado 

que a interpretação aleatória produz a linha diagonal entre (0, 0) e (1,1), a qual tem uma 

área de 0,5, nenhum classificador realista deverá ter uma AUC inferior a esse valor 

(Rocha, 2012). No que concerne ao diagnóstico da capacidade de discriminação de um 

modelo baseado nos valores de AUC, Hosner e Lemeshow (2000) sugerem os seguintes 

critérios: 0,5≤ AUC <0,7 - Modelo sem poder discriminatório; 0,7≤ AUC <0,8 - 

Discriminação aceitável; 0,8≤ AUC <0,9 - Discriminação excelente; AUC ≥0,9 - 

Discriminação extraordinária. 
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 É de salientar que, devido à componente estocástica considerada no decurso da 

parametrização do modelo, diferentes episódios de modelação resultam em processos de 

aprendizagem distintos. Contudo, dado que o BRT, após otimizado, utiliza a totalidade 

do conjunto de dados para conceber o modelo final, ao realizarem-se diferentes episódios 

de modelação verificou-se que as diferenças de resultados entre os mesmos são 

praticamente impercetíveis, não havendo assim a necessidade de se realizar um modelo 

médio resultante da combinação entre vários modelos tal como sugerem alguns autores 

quando essa diferença é considerável (e.g., Segurado e Araújo, 2004). No quadro 3.2 são 

apresentados os respetivos valores de AUC, deviance mínimo e número de ótimo de 

árvore correspondentes aos diferentes episódios de modelação efetuados. A função perda 

deviance respeitante ao episódio de modelação selecionado é observável na figura 3.20. 

Por último, no que respeita a espacialização dos resultados, esta foi obtida através 

da predição efetuada para cada uma das unidades da malha hexagonal criada para este 

fim, sendo o valor predito em cada unidade obtido através da equação que traduz a relação 

das variáveis independentes com a variável de resposta - derivada a partir do número 

ótimo de árvores do modelo. Os seus resultados são observáveis na figura 3.21 da secção 

3.4.1. 

Quadro 3.2- Resultados obtidos para os diferentes episódios de modelação realizados 

 

 A partir da análise do quadro 4.2, e tal como já referido anteriormente, observa-se 

que os valores de AUC, deviance mínimo e restantes métricas são bastante semelhantes 

para todos os episódios de modelação efetuados. A principal diferença entre estes apenas 

reside no número de ótimo de árvores, o que significa que a porção do conjunto total de 

Episódios de 

modelação 

Número 

ótimo de 

árvores 

Deviance 

médio total 

Deviance 

médio 

residual 

Deviance 

estimado 

CV 

AUC 

CV 

AUC 

Dados 

Treino 

1 º modelo 2900 1.29 0.5 0.93 0.85 0.97 

2 º modelo 2800 1.29 0.49 0.95 0.84 0.96 

3 º modelo 3150 1.29 0.51 0.93 0.85 0.98 

4 º modelo 2800 1.29 0.52 0.92 0.86 0.98 

5 º modelo 2700 1.29 0.53 0.92 0.86 0.98 

6 º modelo 2650 1.29 0.53 0.93 0.85 0.98 

7 º modelo  2850 1.29 0.53 0.94 0.84 0.97 

8 º modelo 3200 1.29 0.49 0.91 0.86 0.98 

9 º modelo 3250 1.29 0.49 0.94 0.84 0.98 

10 º modelo 2900 1.29 0.5 0.93 0.86 0.98 
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dados utilizados no decurso do processo de aprendizagem (70%) interfere essencialmente 

no número de árvores que o modelo necessita para encontrar as relações que traduzem os 

melhores resultados.  

 

 

Figura 3.20 - Curva de deviance preditiva para o episódio de modelação considerado – em (a) com 

ilustração da média e dos desvios-padrão de um valor; em (b) com a ilustração dos 10 subconjuntos 

 

 

 

b) 

 

b) 

a) 

 

a) 
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Na figura 3.20 é ilustrado o comportamento da curva preditiva deviance associada 

ao episódio de modelação considerado. Em (a) é ilustrado a curva de deviance médio 

apurado a partir da média dos 10 conjuntos de validação associados a cada árvore do 

conjunto preditor (curva com linha sólida), e às curvas respeitantes ao desvio padrão de 

um valor em relação a essa média (curvas com linha intermitente). Já em (b), tem-se o 

deviance de cada um desses conjuntos. De um modo geral, a partir da análise de (a) 

observa-se o que o erro médio dos k conjuntos de validação sofre um decréscimo quase 

monotónico numa fase mais inicial, mas à medida que o número de árvores aumenta, o 

decréscimo é menor e, a partir de um determinado limiar (3200 árvores), em consequência 

do sobreajustamento do modelo, o deviance médio tende a aumentar ligeiramente. Em (b) 

a leitura é semelhante a (a), embora seja possível observar-se a existência de diversos k-

conjuntos que não seguem a tendência geral.  

 

3.3.8.  Validação independente dos resultados  

 

Apesar de o desenvolvimento de um BRT assentar num processo de validação 

cruzada, o que nos permite aferir com alguma fiabilidade a capacidade preditiva do 

modelo, é comum recorrer-se ao conjunto de dados independentes como forma de avaliar 

a capacidade do modelo em generalizar os seus resultados para um conjunto de registos 

que não integram o processo de calibração (Elith, 2008). Assim sendo, antes de se 

proceder à interpretação dos resultados do modelo, foi efetuada uma avaliação da sua 

capacidade preditiva tendo por base o conjunto amostral criado anteriormente para este 

propósito.  

Na avaliação do desempenho preditivo do modelo podem-se utilizar medidas 

dependentes ou não-dependentes da definição de um determinando limiar (Gies et. al, 

2015). A definição desse limiar advém do facto de os resultados do modelo se 

apresentarem numa escala continua (0 a 1) que corresponde à adequabilidade do território 

à ocorrência da espécie, em função das variáveis independentes consideradas (Figueiredo, 

2008). A adoção de um determinado limiar conduz a que todas as unidades espaciais 

(neste caso os hexágonos) com valor superior a esse limiar sejam classificadas como 

representando condições adequadas à ocorrência da espécie, ao passo que as unidades que 

apresentarem valores inferiores a esse limiar indicam condições não adequadas à presença 

da espécie. Todavia, a avaliação da performance do modelo com base numa medida 
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dependente de um limiar tem associados alguns problemas, uma vez que o processo de 

transformação dos resultados do modelo em duas classes (adequabilidade e não 

adequabilidade) poderá ter implicações significativas na área prevista como 

potencialmente adequada à ocorrência da espécie. Isto porque, a utilização de um valor 

demasiado alto favorece a redução da área prevista como adequada pelo modelo – pois 

apenas seleciona áreas de probabilidade de adequabilidade mais elevadas -, e 

simultaneamente impede a inclusão de locais que, apesar de apresentarem condições 

menos adequadas à presença da espécie, têm presenças associadas. Por outro lado, a 

utilização de um limiar demasiada baixo pode conduzir à inclusão de áreas mais extensas 

do território, mesmo que apresentem condições menos adequadas à ocorrência da espécie, 

favorecendo uma situação em que o modelo estima por excesso (Figueiredo, 2008). 

Perante a subjetividade inerente a este processo, e de forma a evitar-se a 

interferência que a definição de um limiar poderia causar nos resultados do modelo, foi 

utilizada uma métrica de avaliação de desempenho não dependente da definição de 

qualquer limiar, a medida de AUC (também já utilizada no decurso da calibração do 

modelo). Como já mencionado antes, a curva ROC é obtida através do cruzamento da 

sensibilidade no eixo y e o valor 1-especificidade no eixo x para todos os possíveis limites 

de corte. A sensibilidade também é conhecida como a taxa de verdadeiros positivos 

(TPR), e representa a capacidade do modelo em predizer corretamente a condição para 

casos que realmente a têm. Quanto à especificidade, também referida como a taxa de 

verdadeiros negativos (TNR), esta representa a capacidade do modelo em predizer 

corretamente a ausência da condição para casos que realmente não a têm. Em 

consequência, estas duas métricas são inversamente relacionadas, i.e., à medida que a 

sensibilidade aumenta a especificidade diminui e vice-versa. A AUC é normalmente 

determinada conectando diretamente os pontos decorrentes das coordenadas TPR-TNR e 

o valor da área é calculado pelo método do trapezoide (Fawcett, 2006).  

Ao avaliar-se o desempenho preditivo com recurso à amostra de validação 

independente (n=39), obteve-se uma AUC de 0,85 (quadro 3.3) o que indica, segundo os 

critérios de Hosner e Lemeshow, que o modelo apresenta uma capacidade preditiva com 

discriminação aceitável. Além da medida de AUC, como parte integrante dos resultados 

do script utilizado no apuramento desta métrica, no quadro 3.3 também é identificada a 

correlação entre a probabilidade estimada em cada unidade e os respetivos valores 

observados – cujo valor é de 0,64 -, e o ponto máximo entre TPR e TNR, i.e., o ponto que 
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para esta amostra de validação maximiza a qualidade dos resultados em ambos os 

sentidos, e que neste caso é de 0,35.  

 

Quadro 3.3- Resumo das características e dos resultados obtidos a partir da validação com recurso a 

amostra independente 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Apresentação dos resultados 

 

3.4.1.  Modelo de adequabilidade de habitat ao Aedes aegypti 

 

 Os resultados do modelo espacial de potencial habitat para o Ae. aegypti (figura 

3.21), demonstram a importância das áreas urbanizados e mais densamente povoadas, 

verificando-se que os valores mais elevados de adequabilidade de habitat surgem 

sobretudo associados a áreas com estas características. Inversamente, nos locais com 

baixas taxas de urbanização, ou mesmo sem qualquer construção e, por conseguinte, 

menos habitados, independentemente das características das demais condicionantes, a 

adequabilidade é muito baixa ou praticamente nula. 

 É sobretudo no Funchal, dado ser a região mais densamente urbanizada e habitada, 

onde se observa uma distribuição mais extensa e compacta de áreas com maior 

adequabilidade à presença da espécie. Além do Funchal destacam-se ainda algumas áreas 

dos seus concelhos vizinhos (Câmara de Lobos e Santa Cruz) e outros locais situados um 

pouco por toda a faixa sudeste da ilha com evidências mais notórias nos centros urbanos 

de Machico. 

 

 

 

Número de presenças 9 

Número de ausências 22 

AUC 0,85 

Correlação 0,64 

Máximo TPR+ TNR 0,35 
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Figura 3.21- Probabilidade de adequabilidade de habitat ao Ae. aegypti na ilha da Madeira    

 Apesar de não atingirem valores tão significativos quanto os casos anteriores, ao 

longo da faixa sudoeste também se identificam diversas áreas com adequabilidades 

consideráveis. Contudo, comparativamente à faixa sudeste, onde os valores mais elevados 

surgem sobretudo associados aos centros urbanos (vilas) ou nas suas imediações, neste 

caso, os valores mais altos surgem sobretudo conotados a locais que, embora não estando 

localizados em áreas muito distantes dos centros urbanos, também não fazem parte desses 

núcleos mais centrais. Esta situação é facilmente identificável nos concelhos da Ribeira 

Brava e da Ponta do Sol. São diversas as razões que poderão explicar tal situação 

destacando-se entre elas: i) o facto dos centros urbanos destas regiões serem pouco 

habitados e da densidade habitacional (predominantemente habitações unifamiliares) ser 

igualmente baixa (c.f. secção 3.3.3.2. D - figura 3.7, figura 3.8); ii) existirem, em ambos 

os concelhos, áreas de orografia pouco acidentada e não muito distantes dos principais 

centros urbanos que, por possuírem tais características, apresentam densidades 

populacionais de habitações unifamiliares consideravelmente elevadas (cf. secção 3.3.3.2. 

D - figura 3.7). 

 Ainda relativamente à faixa sudoeste da ilha, embora tal não seja observável a 

partir da leitura do modelo à escala apresentada na figura 3.21, é de destacar a elevada 

adequabilidade presente da freguesia do Paul do Mar (Concelho da Calheta) (figura 3.22). 

A adequabilidade apurada para este local coincide com os resultados observados nos 

boletins entomológicos do IASAÚDE que, a par do Funchal, identificam esta região como 
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sendo uma das mais problemáticas da ilha. A elevada densidade populacional e 

habitacional (cf. secção 3.3.3.2, D - figura 3.7, figura 3.8), aliadas às elevadas 

temperaturas e às inúmeras parcelas agrícolas (e.g. cultura de bananal) intercaladas com 

moradias familiares, poderão explicar tais resultados.  

 No que diz respeito ao norte da ilha, embora até à data apenas se tenha detetado 

um único registo de presença no concelho de Porto Moniz (IASaúde, IP-RAM), o modelo 

identifica algumas áreas potencialmente propícias à potencial presença do vetor neste 

sector da ilha. Inclusive, quando comparadas as áreas que pontificam na faixa sudoeste 

da ilha, algumas destas até apresentam uma dimensão mais considerável (e.g., diversas 

localidades do Porto Moniz e São Vicente). Porém, os seus valores de probabilidade de 

adequabilidade são bem bastante mais reduzidos. No geral, e em comparação com toda a 

faixa sul, os locais de maior adequabilidade são muito mais dispersos e restritos, cingindo-

se sobretudo a pequenos núcleos habitacionais mais consolidados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.22- Probabilidade de adequabilidade ao Ae. aegypti na freguesia do Paul do Mar  

 Por fim, é de salientar que, apesar da adequabilidade à presença do vetor estar 

sobretudo conotada a espaços mais urbanizados, ao comparar-se o modelo de 

adequabilidade com a distribuição espacial dos territórios artificializados na ilha (figura 

3.23), observa-se que os resultados não sobrepõem sobremaneiramente a estas áreas. Isto 

realça não só a importância que as áreas efetivamente habitadas têm na adequabilidade à 

presença do mosquito – pois muitos territórios artificializados não são habitados (e.g. 
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prédios abandonados, espaços afetos a atividades de comércio e serviços, etc.) -, como 

também a influência que as demais condicionantes têm sobre a ecologia da espécie. 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2. Variáveis independentes: importância relativa, dependência parcial e 

interações 

 

Em adição ao modelo de adequabilidade, tendo por base as relações inferidas pela 

BRT no decurso do processo de aprendizagem, identificámos também a importância 

relativa de cada variável no modelo (figura 3.24), assim como a forma com que cada 

variável independente influencia a adequação à presença da espécie, i.e., a relação 

existente entre cada variável independente e a variável de resposta (figura 3.25).  

Numa BRT, a contribuição de cada variável é expressa sobre a forma de 

importância relativa, sendo esta determinada pela divisão entre o número de vezes que a 

variável é particionada e o incremento na melhoria dos resultados do modelo decorrente 

desses particionamentos (Elith, Leathwick e Hastie, 2008). Portanto, quanto mais 

frequente for o particionamento de uma determinada variável e quanto melhores forem 

os resultados decorrentes desse mesmo particionamento, maior será influência que essa 

variável representa para o modelo. Os resultados obtidos demonstram que 5 das 13 

variáveis explicam sensivelmente 83 % dos resultados do modelo. Destas 5, destaca-se 

em primeiro lugar a densidade populacional (30,07%), seguida pela densidade de 

Figura 3.23- Distribuição espacial dos territórios artificializados na Madeira 
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habitações unifamiliares (17,26%), pela topologia do uso do solo afeta aos espaços 

públicos e privados (14,24 %), pelas temperaturas médias (13,64%) e por último os 

territórios artificializados mistos (7,83%). Em sentido contrário, as variáveis que se 

referem às topologias de uso e ocupação do solo, parques e jardins, tecido urbano 

descontínuo, corpos de água e tecido urbano descontínuo esparso, com importâncias 

relativas de 0,14%, 0,12%, 0,05%, 0,01%, respetivamente, não têm praticamente 

relevância para a explicação do fenómeno. Num nível intermédio, com importância total 

de cerca de 16,6 % (4 variáveis) encontram-se as variáveis respeitantes às tipologias de 

espaços verdes, destacando-se entre elas as áreas agrícolas, florestais e agroflorestais 

(5,88%) e os matos (4,37%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.24- Importância relativa de cada variável independente (x5 – densidade populacional; x1 – 

densidade de habitações unifamiliares; x9 – equipamentos públicos e privados; x16 – t.média; x15 - 

territórios artificializados mistos; x6 – áreas agrícolas e agroflorestais; x11; matos; x10 – Florestas e 

espaços naturais e seminaturais; x7 – bananal) 

O facto da densidade populacional e a densidade de habitações unifamiliares 

serem as variáveis de maior importância, revela que a esta escala de análise a natureza 

doméstica desta espécie de mosquitos exerce maior influência na sua distribuição do que 

as condicionantes climáticas. Contudo, convém salientar que o modelo médio climático 
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utilizado neste trabalho apresenta uma resolução espacial baixa (~1km), pelo que não 

traduz a existência de determinados microclimas que por vezes são determinantes para se 

explicar a atividade vetorial a médias/grandes escalas (Hayden et al., 2010). Outro aspeto 

a realçar nesta análise tem a ver com a importância que tipologia de uso e ocupação de 

solo referente aos equipamentos públicos e privados tem nos resultados do modelo 

(terceira variável mais importante). A explicação para tal deve-se ao facto de diversos dos 

locais amostrados estarem próximos, ou no interior de espaços escolares, onde o vetor é 

constantemente detetado. A presença regular de pessoas nestes locais, associada à 

existência de diversos elementos que podem constituir-se como potenciais criadouros 

(e.g., pequenos jardins, objetos descartáveis resultantes de despejos, etc.) poderão 

justificar a maior propensão destes locais para albergar o mosquito. 

No que se refere ao tipo de relação que cada variável independente tem com a 

variável de resposta (figura 3.25), de um modo geral, verifica-se que: i) o aumento do 

valor das variáveis de maior importância traduz-se num aumento da presença do vetor e 

vice-versa; ii) as variáveis de importância intermédia, e que dizem respeito às tipologias 

de uso e ocupação do solo de espaços verdes, apresentam um relação negativa com a 

variável de resposta, i.e., a maior predominância destas tipologias traduz-se numa 

diminuição da probabilidade de ocorrência da espécie, enquanto a menor predominância 

das mesmas potencia a presença do vetor. Tal demonstra, como já mencionado em 3.3.3.2, 

a importância que os espaços verdes, quando próximos ou intercalados com espaços 

afetos a atividades humanas, têm sobre a ecologia da espécie. 
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Figura 3.25 - Dependência parcial entre às variáveis independentes e a variável de resposta. (x5 – 

densidade populacional; x1 – densidade de habitações unifamiliares; x9 – equipamentos públicos e 

privados; x16 – t.média; x15 - territórios artificializados mistos; x6 – áreas agrícolas e agroflorestais; x11- 

matos; x10 – Florestas e espaços naturais e seminaturais; x7 – bananal) 

 

 De modo a complementar a análise anterior, e considerando que a relação 

existente entre cada variável independente e a variável de resposta não dependente apenas 

dos valores dessa variável, mas também do resultado das interações que se processam 

entre esta e as demais variáveis independentes no decurso do processo de modelação, são 

apresentadas na figura 3.26 as interações par-a-par mais relevantes do modelo (no anexo 

2 são apresentados os valores das interações entre todas as variáveis). Os gráficos que 

identificam estas relações apresentam-se numa estrutura tridimensional, em que z 

corresponde ao efeito marginal gerado na variável resposta para cada domínio dessas 

variáveis independentes.   
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a)  
b)  

c)  d)  

Figura 3.26- Interações par-a-par mais relevantes do modelo (x1 – densidade de habitações unifamiliares; 

x5 - densidade populacional; x9 - equipamentos públicos e privados; x16 – t.média) 

 Analisando a figura 3.26, e começando pelo gráfico (a), pode-se observar que 

quando ambas variáveis – densidade de habitações unifamiliares e equipamentos públicos 

e privados - apresentam valores mais elevados, isso traduz-se numa maior adequabilidade 

à presença do vetor. Convém, no entanto, ressalvar que, para que probabilidade de 

ocorrência da espécie seja máxima, ambas as variáveis não têm necessariamente que 

apresentar valores elevados em simultâneo. Por exemplo, mesmo quando o valor da 

variável equipamentos públicos e privados é nulo, desde que o valor da densidade de 

habitações unifamiliares seja superior a 0,4, a probabilidade de ocorrência é máxima, o 

que indica que, a partir deste limiar, independentemente dos valores da variável 

equipamentos públicos e privados, a relação entre variável de resposta e a variável 

densidade populacional não é afetada pela primeira. Por outro lado, também se verifica 



70 

 

que, quando o valor da densidade populacional é nulo e valor da segunda é elevado, os 

valores de probabilidade também são consideravelmente elevados. Contudo, quando os 

valores da variável densidade de habitações unifamiliares se apresentam num intervalo 

de valores compreendido entre 0 e 0,2, mesmo que os valores da segunda se mantenham 

elevados, a probabilidade tende a diminuir. Paradoxalmente, quando ambos os valores 

das variáveis são nulos, constata-se que a probabilidade mantém-se elevada, o que sugere 

que nalguns dos registos que integram o processo de modelação a presença da espécie é 

maioritariamente explicada por outras variáveis que não as duas anteriores.  

 Em relação a (b) - densidade populacional e equipamentos públicos e privados - 

para valores mais elevados em ambas as variáveis a interpretação é semelhante a (a), i.e., 

a probabilidade também é mais elevada. Porém, em relação à anterior, esta apresenta 

diferenças nos seguintes aspetos: i) quando ambos os valores das variáveis em análise são 

baixos, a adequabilidade também é mais baixa; e ii) ao facto dos valores mais elevados 

de uma das variáveis - neste caso densidade populacional -, não se traduzir em valores 

mais altos de adequabilidade. Isto só se verifica quando a outra variável - equipamentos 

públicos e privados - apresenta valores superiores a 0,6. 

 No que diz respeito a (c) e (d), que representam as interações entre densidade de 

habitações unifamiliares e temperatura média, e densidade populacional e temperatura 

média, respetivamente, em comparação com as anteriores, observa-se que estas relações 

são bem mais complexas, i.e., verifica-se um maior número de interações para diferentes 

intervalos de valores. Ao contrário das outras relações analisadas, também é possível 

constatar que, quando ambas variáveis apresentam valores mais elevados, tal não resulta 

em adequabilidades mais elevadas, pois os valores mais altos de temperatura induzem um 

efeito negativo na probabilidade de adequabilidade à presença do vetor (também 

observável na figura 3.25). Isto poderá dever-se a algumas das seguintes razões: i) ao 

facto das temperaturas mais elevadas, como refere Morin (2015), embora favorecendo o 

desenvolvimento biológico do mosquito, também promovam o aumento da evaporação, 

diminuindo assim a disponibilidade de habitats aquáticos para o Ae. aegypi; ii) a resolução 

espacial desta variável que, como supracitado anteriormente, poderá não permitir inferir 

devidamente a relação entre a mesma e a distribuição da espécie; e iii) ao facto das 

relações obtidas pelo modelo estar limitada ao intervalo de valores transmitido pelos 

registados utilizados, podendo assim não traduzir da forma mais correta a relação entre 

esta variável mesma e a variável depedente.   
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Capítulo 4. Modelação espácio-temporal de abundâncias do Aedes 

aegypti 
 

4.1. Introdução 

 

Tendo-se já obtido uma estimativa acerca de onde é que o Ae. aegypti se pode 

estabelecer na Madeira, importa agora determinar como é que as suas abundâncias variam 

ao longo do tempo. A abundância desta espécie é um dos indicadores epidemiológicos 

mais relevantes na determinação da probabilidade de ocorrência das doenças que a 

espécie pode transmitir. Portanto, a estimativa temporal das mesmas, assim como a 

determinação dos fatores que mais influenciam a sua sazonalidade, podem constituir a 

base para um sistema de alerta precoce de risco de transmissão de doenças na ilha. Além 

da importância epidemiológica, a antecipação dos níveis de abundância também poderá 

contribuir de forma significativa para a elaboração de medidas que procurem evitar a 

proliferação do vetor, nomeadamente, através de ações de combate mais direcionadas 

para períodos temporais que se antevejam ser mais críticos (Ibañez-Justicia e Cianci, 

2015).  

Para o efeito, iremos relacionar dados temporais de abundância efetiva da espécie 

com as condições associadas de precipitação e temperatura média, de modo a obter um 

modelo com potencial para explicar os valores de abundância da espécie no espaço e no 

tempo. Contudo, é de referir que em relação ao modelo anterior, cujo objetivo se centrou 

na predição e posterior espacialização dos valores de adequabilidade, o modelo proposto 

neste ponto apenas assume um caracter explicativo, i.e., somente visa explicar a 

variabilidade das abundâncias ao longo do tempo, bem como os fatores que determinam 

tal variação. A não existência de um sistema de modelação em tempo real - 

preferencialmente integrado em rede com os dados das estações meteorológicas utilizados 

neste trabalho (ponto 4.3.2, figura 4.2) - e capaz de modelar, para diferentes instantes 

temporais e de forma espacialmente contínua esses mesmos dados, impossibilita que 

nesta fase se possam traduzir espacialmente os resultados obtidos através deste modelo.  

  Por fim, uma vez que os dados a utilizar neste estudo variam tanto no espaço 

(diferentes unidades amostrais) como no tempo, estes são comummente denominados na 

literatura por dados longitudinais (Zuur et. al, 2009) e, daí, que o ponto seguinte deste 

capítulo seja dedicado a uma breve revisão teórica acerca da estrutura e principais 
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características deste tipo de dados, bem como dos aspetos a ter em consideração na sua 

modelação.   

 

4.2.  Considerações gerais sobre modelação de dados de contagens e estrutura 

de dados longitudinais 

  

 Os dados longitudinais surgem sempre que observações da variável resposta são 

repetidamente obtidas ao longo do tempo para diferentes indivíduos ou unidades 

amostrais (Cabral e Gonçalves, 2011). Estas medições ao longo do tempo e em diferentes 

unidades amostrais podem ser de natureza contínua, binária proporcional ou dados de 

contagens (utilizados neste trabalho) (Zuur et al., 2009). 

Dependendo do esquema de recolha de dados adotado, os dados longitudinais 

podem ser classificados em dois tipos: dados longitudinais balanceados e não 

balanceados. Nos primeiros todas as unidades amostrais são observadas nos mesmos 

instantes (igualmente espaçados ou não), enquanto nos segundos tal não se verifica 

devido a uma, ou mais, das três seguintes situações: i) diferentes unidades amostrais são 

observadas em instantes de tempo distintos; ii) os dados das unidades amostrais são 

recolhidos de modo irregular no tempo ou; iii) mesmo sendo observadas simultaneamente 

em todos os instantes temporais, existem dados omissos (Singer et al., 2008). 

Os estudos de natureza longitudinal permitem examinar diretamente as alterações 

observadas nas unidades com o decorrer do tempo, bem como os fatores que influenciam 

essas mudanças. Para isso, os mesmos são dispostos de modo a conter uma indicação da 

unidade amostral a que estão associados os valores das variáveis respostas, das variáveis 

explicativas e os respetivos referenciais temporais, tal como apresentado no quadro 4.1.  
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Quadro 4.1- Exemplo de uma estrutura de dados longitudinais  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No exemplo apresentado (quadro 4.1), Y  representa a variável resposta e 1, 2, 

…3 e m às variáveis explicativas. Estas últimas, que poderão ser do tipo contínuo ou 

categórico, ainda podem ser divididas em duas categorias: i) as que variam ao longo do 

tempo dentro de cada sujeito e que são designadas por variáveis explicativas dependentes 

do tempo (identificam-se no quadro 4.1 por 1, 2 e m); e ii) as que apenas variam entre 

unidades amostrais e, como tal, são designadas por variáveis explicativas independentes 

do tempo (identifica-se no quadro 4.1 por 3). 

Devido à sua estrutura e características, a modelação de dados longitudinais 

reveste-se de alguma complexidade que deverá ser tida em conta no processo inferencial, 

destacando-se os seguintes pontos (Zuur et al., 2009) 

i. Autocorrelação intra-unidade amostral - por apresentarem várias 

observações para a mesma unidade amostral, os dados longitudinais 

Unidade 

amostral 

Instante 

temporal 

Variáveis independentes Variável 

resposta 1 2 3  … m 

1 

1 111X  112X  13X   … 11mX  11Y  

2 112X  122X  13X   … 12mX  12Y  

⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ⋱ ⁝ ⁝ 

in  1 1inX  1 2inX  13X   … 1 in mX  1 inY  

2 

1 211X  212X  23X   … 21mX  21Y  

2 221X  222X  23X  … 22mX  22Y  

⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ⋱ ⁝ ⁝ 

in  2 1inX  2 2inX  23X  … 2 in mX  2 inY  

⁝ ⁝ ⁝ ⁝  … ⁝ ⁝ 

N 

1 
11NX  12NX  N3X  … 1N mX  

1NY
 

2 
21NX  22NX  N3X  … 2N mX  

2NY
 

⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ⋱ ⁝ ⁝ 

in  1iNnX  2iNnX  N3X  … 
iNn mX  

iNnY
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exibem tipicamente uma correlação entre as observações dessa mesma 

unidade, i.e., os dados da mesma unidade têm mais semelhanças entre si 

do que com os dados de outras unidades.   

ii. Heterogeneidade inter-unidade amostral – é uma característica comum dos 

dados longitudinais e que advém do facto dos mesmos admitirem 

diferentes unidades amostrais. As diferenças entre as unidades amostrais 

(e.g., heterogeneidade espacial) conduzem a que estas, mesmo quando 

sujeitas às mesmas condições ao longo de um intervalo de tempo, 

apresentem diferentes respostas. 

iii. Não normalidade dos dados – em dados de contagem não se verifica o 

pressuposto da normalidade, i.e., teoricamente, a variabilidade média da 

variável resposta, não pode ser explicada através de uma distribuição 

normal.  

iv. Excesso de zeros - outro problema comum nos dados de contagem é o 

excesso de zeros na variável resposta, que pode levar a problemas de 

ajustamento do modelo. As contagens nulas poderão dever-se a duas 

situações de natureza distinta: a inexistência de uma determinada 

característica na amostra em estudo (denominados zeros estruturais) ou a 

ausência de uma determinada característica durante um período de análise 

(denominados zeros amostrais). 

Assim sendo, a análise e modelação de dados longitudinais requere o uso de 

métodos que permitam lidar como os problemas acima apontados e assim inferir a relação 

da variável resposta com as variáveis explicativas, independentemente do instante 

temporal. Neste sentido, pelas características que apresentam, os Modelos Lineares 

Generalizados de Efeitos Mistos (GLMM), como veremos mais adiante, constituem-se 

como uma hipótese válida na modelação deste tipo de dados, permitindo não só 

ultrapassar os constrangimentos impostos por estes, como também levar em consideração 

a variabilidade temporal dos mesmos (Zuur et al., 2009).  
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4.3.  Dados e métodos  

 

4.3.1.  Procedimentos metodológicos e informação geográfica de base 

 

O desenvolvimento do modelo espácio-temporal de abundância de Ae. aegypti na 

ilha da Madeira, proposto no âmbito neste trabalho, compreende o desenvolvimento das 

seguintes etapas: i) adquirir e estruturar a informação respeitante à variável dependente; 

ii) identificar que fatores são mais determinantes na variação da sazonalidade do Ae. 

aegypti e, a partir daí, selecionar os dados necessários para se proceder ao processamento 

das variáveis independentes; iii) criação de uma estrutura de dados longitudinais de modo 

a associar corretamente os valores da variável de resposta com os valores das variáveis 

independes para cada referência temporal; iii) decidir como lidar com a possível 

existência de multicolineariedade entre as variáveis independentes, selecionar as 

variáveis a incorporar no processo de modelação e proceder à normalização dos seus 

valores; iv) identificar e selecionar um método de integração estatística compatível com 

a modelação de dados longitudinais; v) calibração do conjunto de dados com recurso a 

diferentes parâmetros e seleção do melhor modelo daí resultante.  

  A etapa que se refere à conceção da estrutura de dados longitudinais, foi 

operacionalizada em ambiente Microsoft Excel® (incluindo o uso de algumas macros de 

visual basic) para tratamento de folhas de cálculo e em ambiente SIG (Arcgis 10.3®) para 

cartografia e análise espacial. Neste último foram utlizados dados tanto dados em 

estrutura vetorial como em matricial, com o sistema de projeção de coordenadas Porto 

Santo 1995 UTM Zone 28N9. Os dados de base usados no desenvolvimento desta etapa 

constam no quadro 4.2. No que se refere às etapas da análise de multicolineriedade entre 

as variáveis independentes e da calibração e parametrização do modelo, estas foram 

operacionalizadas em ambiente de desenvolvimento integrado (Rstudio®) e com recurso 

a linguagem de programação R®.  

 

                                                 
9 Porto Santo 1995 / UTM zone 28N is a projected CRS last revised on 03/31/2010 and is suitable for use 

in Portugal - Madeira, Porto Santo and Desertas islands - onshore. Porto Santo 1995 / UTM zone 28N uses 

the Porto Santo 1995 geographic 2D CRS as its base CRS and the UTM zone 28N (Transverse Mercator) 

as its projection. Porto Santo 1995 / UTM zone 28N is a CRS for Topographic mapping. It was defined 

by information from Instituto Geografico e Cadastral Lisbon; http://www.igeo.pt. Replaced by PTRA08 / 

UTM zone 28N (CRS code 5016). 
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Correlações 

significativas?

Selecção dos dados 

disponíveis

Referências para a 

escolha das variáveis 

independentes

Dados da variável 

dependente

Dados de 

base 

Análise de 

multicolineriadade

Compatibilização

para uma EDL*

Calibração dos 

dados com distintos 

parâmetros

Variáveis 

independentes

Selecção do melhor 

modelo

Compatibilização

para uma EDL*

Normalização 

dos valores

EDL* 

Quadro 4.2- Resumo das características da informação geográfica de base utilizada no modelo espácio-

temporal de abundâncias de Ae. aegypti 

Tipo de dados 

Estrutura e 

modelo de 

dados 

Escala/Resolução 
 Sistema de 

coordenadas 
Ano Fonte 

Estações 

meteorológicas 

Vetorial -

Pontos 
- WGS 84 - IPMA/REMAM 

Modelo Digital 

de Elevação 
Matricial 10 m 

Porto Santo 1995 

UTM Zone 28N 
- DSIGC/SRA 

 

De seguida (figura 4.1), e à semelhança do capítulo anterior, de forma a tornar 

mais explicito o desenvolvimento do modelo, são apresentados sob a forma de modelo 

conceptual, os processos afetos a cada uma das etapas acima mencionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1- Esquema processual de modelo espácio-temporal de abundância de Ae. aegypti  
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4.3.2. Dados meteorológicos: dados de base e estimação dos valores omissos 

 

a) Dados de base   

Os dados meteorológicos utilizados para a realização do presente estudo foram 

facultados pelo IASaúde Madeira, e correspondem a registos diários de precipitação e 

temperaturas médias da rede automática de estações do observatório meteorológico da 

Madeira para os anos civis de 2013 a 2015. Esta rede é atualmente constituída por 

dezanove estações meteorológicas, das quais dezassete estão localizadas na ilha da 

Madeira, uma na ilha do Porto Santo e outra na Selvagem Grande. Das dezassete estações 

localizadas na ilha da Madeira apenas 13 foram consideradas para esta análise, enquanto 

as restantes quatro foram excluídas pelo facto de estarem em funcionamento à 

relativamente pouco tempo e, portanto, não possuírem dados para o todo o período em 

análise. Na figura 4.2 é apresentada a distribuição espacial destas estações, e no quadro 

4.3 podem consultar-se as respetivas altitudes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2- Distribuição espacial das estações meteorológicas utilizadas 
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Quadro 4.3- Identificação da altitude das estações meteorológicas utilizadas 

Id Nome da estação Altitude (m) 

1 Funchal observatório 58  

2 Funchal Lido 25 

3 Aeroporto 58 

4 Areeiro 1590 

5 Bica da Cana 1560 

6 Santo da Serra  660 

7 Caniçal 133 

8 Lugar de Baixo  40 

9 Quinta Grande 580 

10 Ponta do Pargo 298 

11 Lombo da Terça 931 

12 Ponta de São Jorge 257 

13 Santana 380 

14 São Vicente 97 

 

b) Estimação de valores omissos 

A existência de dados omissos é uma situação com que os investigadores 

frequentemente se deparam ao analisar séries de dados climatológicos e o presente 

trabalho não é exceção. Esta situação pode dever-se a uma (ou conjugação) das seguintes 

razões: falhas nos instrumentos de medição, condições climáticas extremas e erros na 

digitação.  

O tratamento de valores omissos tem sido identificado na literatura como sendo 

um procedimento relevante para melhorar a qualidade dos dados a serem integrados no 

processo de modelação. Neste sentido, existem diversas abordagens orientadas para a 

resolução desta questão, que podem simplesmente passar pela remoção dos registos sem 

valores, ou pela estimação dos mesmos com recurso a diversas técnicas (e.g., interpolação 

espacial, médias simples baseadas em instantes próximos ou localizações próximas, 

regressão baseada em fatores explicativos do fenómeno climático como a altitude, etc). 

No caso do presente trabalho optou-se por estimar esses valores através de uma regressão 
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linear simples. Para tal, foi preconizada uma metodologia assente no desenvolvimento 

dos seguintes pontos: i) análise de correlação par-a-par entre os registos de todas as 

estações meteorológicas com vista a encontrar aquela cuja variação de valores mais se 

assemelhasse aos valores da estação com dados omissos; ii) análise de regressão linear 

simples tomando como variável dependente a estação meteorológica com dados omissos 

e como variável independente a estação identificada em i; iii) estimação dos valores em 

falta com base na relação inferida em ii.  

Como medida de avaliação do desempenho de cada um dos modelos obtidos, dado 

tratar-se de uma regressão simples, apenas foi considerado o coeficiente de determinação 

( 2R ). Esta é uma medida que avalia a proporção da variância da variável dependente Y  

que é explicada pelas variáveis independentes iX , i.e., a proporção da variação de Y

explicada pelo modelo. O intervalo de valores resultantes oscila entre 0 e 1 e, quanto mais 

próximo da unidade, maior é a proporção de variância explicada pelo modelo. Assim, 

considerando eV  a variação explicada de Y  e tV   a variação total de Y , o coeficiente 

de determinação expressa-se por: 

 
2 e

t

V
R

V
   (4.1) 

 A título de exemplo, dado serem várias as estações que possuíam valores omissos, 

são apresentadas na figura 4.3 e na figura 4.4, respetivamente, a matriz de coeficientes de 

correlação de Pearson e um diagrama de dispersão (com a respetiva reta de regressão) 

referentes ao processo de estimação dos valores omissos (n=24) de temperatura média da 

estação meteorológica Funchal Lido para o ano de 2015.  
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Figura 4.3- Matriz de coeficientes de correlação de Pearson entre os valores de 

temperatura média das diferentes meteorológicas  

Figura 4.4- Gráfico de dispersão entre os valores de temperatura média das 

estações Funchal Lido e Lugar de Baixo e respetiva reta de regressão 
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A equação obtida para a relação entre os valores de temperatura média desta 

estação (Funchal Lido) e da estação mais correlacionada (i.e., Lugar de baixo) é dada por: 

 1,44 0,9 Y X   (4.2) 

Relativamente ao 2R , obteve-se um valor de 0,93, o que significa que o modelo 

explica 93 % da variação ocorrida na variável dependente. Já no que se refere às relações 

inferidas para as outras estações meteorológicas com dados omissos, é de assinalar que 

também se obtiveram elevados coeficientes de determinação, podendo estes ser 

consultados no anexo 3.  

 

4.3.3. Dinâmica sazonal das abundâncias do Ae. aegypti, dados meteorológicos e 

conceção das variáveis explicativas 

  

A dinâmica sazonal do Ae. aegypti está comumente associada às mudanças e 

flutuações climáticas, constituindo as variações térmicas (temperatura) e pluviométricas 

(precipitação) os fatores climáticos que mais influenciam a atividade deste mosquito 

(Halstead, 2008; Morin et al., 2013). No que diz respeito à variação térmica, vários 

autores apontam que este é o fator mais crítico no desenvolvimento do vetor. Segundo 

Halstead, o aumento das temperaturas promove o aumento da longevidade do mosquito 

e torna o seu ciclo reprodutivo mais célere, resultando assim num aumento das 

abundâncias durante os períodos mais quentes. Pelo contrário, quando as temperaturas 

diminuem a atividade do mosquito torna-se mais reduzida, colocando em causa a sua 

sobrevivência. Em relação à precipitação, apesar do Ae. aegypti conseguir manter uma 

população considerável durante as estações secas, reproduzindo-se através de criadouros 

semipermanentes e independentes das chuvas (e.g. caixas de água, cisternas, entre 

outros), a ocorrência da mesma aumenta a disponibilidade de potenciais criadouros para 

as fases de larva e pupa, o que se traduz num consequente aumento das abundâncias 

(Gubler et al., 2014).   

Dadas as características do clima da Madeira, mais quente nos meses de verão e 

mais frio nos meses de inverno, com reduzida amplitude térmica (exceto nos locais mais 

elevados, onde são observadas temperaturas mais baixas) e com uma distribuição da 

precipitação mais concentrada durante o período de inverno, assiste-se anualmente a uma 

variação da atividade vetorial, diretamente relacionada com os fatores climáticos. Assim 

têm-se verificado picos de atividade vetorial nos meses mais quentes e com alguma 
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precipitação (agosto, setembro e outubro) em contraponto com os meses mais frios que, 

apesar de possuírem valores mais elevados de precipitação (janeiro, fevereiro e março), 

apresentam uma atividade vetorial significativamente mais baixa, ou até mesmo 

inexistente 10. 

 No sentido de se poder verificar a existência de uma possível associação entre a 

variação dos dados meteorológicos (registos diários de precipitação e temperatura média) 

e a sazonalidade do Ae. aegypti na Madeira foi efetuado, para cada um dos anos em 

análise, um cruzamento entre os respetivos dados meteorológicos e os dados resultantes 

da monitorização entomológica (número de ovos recolhidos semanalmente) (figuras 4.5, 

4.6 e 4.7). Os dados meteorológicos usados são referentes à estação do observatório do 

Funchal.   

 

 

Figura 4.5 - Cruzamento entre os dados meteorológicos (temperatura média e precipitação) e as 

contagens semanais de Ae. aegypti - 2013 

                                                 
10  Consultado em maio de 2017 em: http://doc.iasaude.pt/mosquito/index.php/clima-e-vigilancia-

entomologica 
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Figura 4.6- Cruzamento entre os dados meteorológicos (temperatura média e precipitação) e as contagens 

semanais de Ae. aegypti - 2014 

 

Figura 4.7- Cruzamento entre os dados meteorológicos (temperatura média e precipitação) e as contagens 

semanais de Ae. aegypti - 2015 (neste ano apenas existem observações a partir da segunda semana de 

março) 
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 Da análise da comparação entre as variáveis meteorológicas e os dados 

entomológicos, podemos aferir a que atividade vetorial é tanto mais intensa quanto mais 

elevada é a temperatura média do ar. Se ao fator temperatura se juntar o fator precipitação, 

verificam-se condições ainda mais favoráveis ao aumento das abundâncias do Ae. 

aegypti.  

 

4.3.3.1.  Conceção das variáveis explicativas a partir dos dados meteorológicos 

 

As variáveis meteorológicas podem ter uma forte influência nas populações de 

mosquitos. Contudo, há que considerar que essa mesma influência não se cinge a um 

único instante, sendo antes o resultado de um acumular de condições que determinam o 

ciclo de desenvolvimento do mosquito e, por conseguinte, as quantidades (abundâncias) 

observadas em cada instante (Roiz et al., 2015). Neste sentido, a fim de se poder 

considerar o efeito acumulado que as temperaturas e a precipitação exercem na 

variabilidade das abundâncias de Ae. aegypti na ilha da Madeira, foram desenvolvidas, a 

partir destas, as seguintes variáveis explicativas: 

a) Growing Degree Days para diferentes períodos  

Os Growing Degree Days (GDD) (em português graus-dia acumulados) são um 

indicador frequentemente utilizado para estimar o crescimento e desenvolvimento de 

plantas e insetos durante um determinado intervalo de tempo, e correspondem ao valor 

acumulado de temperaturas médias diárias acima de um determinado limiar de base 

(temperatura a partir da qual o organismo se desenvolve) registadas ao longo de um 

período de tempo. Na literatura são encontrados vários exemplos de trabalhos que 

utilizam GDD a fim de determinar a variação sazonal de abundâncias de espécies, 

incluindo-se entre eles trabalhos referentes à modelação da sazonalidade de mosquitos 

transmissores de doenças (e.g., Manica et al., 2016; Roiz et al., 2015). O cálculo do GDD 

é dado por: 

 
1

n

i

tmed tbase


   (4.3) 

onde tmed é a temperatura média do ar e tbase a temperatura de base a partir da qual se 

contabilizam os graus acumulados.   
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Esta contabilização apenas ocorre no sentido positivo, i.e., quando a temperatura 

média excede a temperatura de base. Caso tal não se verifique, ou seja, se a temperatura 

média for igual ou inferior à temperatura de base, então não existe um incremento no 

valor dos GDD.  

Considerando que o ciclo de desenvolvimento do Ae. aegypti é um pouco variável 

no tempo, no presente estudo os GDD foram calculados para diferentes períodos 

temporais que incluem: um período mais longo que decorre entre início e final de cada 

ano em análise; e uma série de períodos mais curtos com durações de quatro, três, dois e 

uma semana(s) que antecedem e decorrem até ao dia de cada recolha que, conforme 

indicado no ponto 3.3.1, são no geral realizadas em todas as terça-feira de cada semana 

do ano. Em relação à temperatura de base foi adotado um valor de 10ºC, sendo esta 

escolha baseada no trabalho de (Lozano-Fuentes et al., 2012), onde se sugere o uso deste 

limiar como temperatura de base para avaliar o desenvolvimento do Ae. aegypti.  

 

b) Volume (mm) e dias de precipitação acumulada para diferentes períodos  

Seguindo a mesma lógica dos GDD, os valores de precipitação também foram 

calculados para períodos idênticos, embora com duas diferenças relativamente à 

metodologia adotada anteriormente. Em primeiro lugar não foi identificado qualquer 

limiar de base para a contabilização dos valores acumulados e, em segundo, o cálculo foi 

realizado para duas unidades de medida distintas – valores absolutos acumulados de 

precipitação (mm) e dias acumulados de ocorrência de precipitação. A opção por estas 

duas unidades de medida prende-se com o facto de não se saber ao certo em que medida 

a ocorrência de pluviosidade influencia a disponibilidade de habitats aquáticos e, por 

conseguinte, a atividade do mosquito.   

No quadro 4.4 é apresentada parte de uma tabela onde constam os valores de GDD 

para diferentes instantes considerados no âmbito deste estudo. As linhas representadas a 

amarelo correspondem às datas de recolha de Ae. aegypti e aos diferentes valores de GDD 

que lhes estão associados. Os campos destacados com (*) são aqueles cujos valores não 

coincidem com o ciclo de dias indicado nesse registo. Por exemplo, o valor de GDD de 4 

semanas correspondente à data de 5 de fevereiro, resulta da contabilização dos graus 

acumulados desde 7 de janeiro, i.e., o valor de 113,8 corresponde ao vigésimo oitavo dia 

de graus acumulados (acima de 10ºC) contabilizados a partir do dia 7 de janeiro. Por sua 
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vez, o dia associado aquele registo, corresponde ao sétimo dia do ciclo de 4 semanas, cujo 

somatório de graus acumulados se materializa até 28 de fevereiro. 

   Quadro 4.4- Extrato de uma das tabelas correspondentes aos valores de GDD para os períodos 

considerados (Santana, ano de 2013). As linhas identificadas a amarelo correspondem às das recolhas 

semanais de Ae. aegypti) 

   

4.3.4. Conceção da estrutura de dados longitudinais para a modelação 

 

Como mencionado em 4.1, para que se possa proceder à modelação de um 

fenómeno observado ao longo de um determinado intervalo de tempo e em diferentes 

unidades amostrais, é necessário estabelecer uma estrutura de dados que identifique 

devidamente as respetivas unidades, às quais deverão estão associados, para cada instante 

observado, os valores da variável de resposta e das variáveis explicativas de interesse. 

Assim, com o intuito de se conceber uma estrutura de dados nos termos referidos, nesta 

fase do trabalho foi necessário proceder-se ao desenvolvimento dos dois pontos seguintes: 

i) reestruturação da matriz dos dados de contagens de Ae. aegypti (variável de resposta) 

de modo a tornar possível a sua associação com os dados respeitantes às variáveis 

 
GDD  

anual 

GDD   

1 semana 

GDD 

2 semanas 

GDD 

3 semanas 

GDD 

4 semanas 

Data T.média Dias GDD Dias GDD Dias GDD Dias GDD Dias GDD 

⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ 

28-jan 15,3 27 109,6 6 27,0 13 … 6 … 27 … 

29-jan 14,4 28 114,0 7 31,4 14 54,1 7(21) 78,2* 28 114,0 

30-jan 15,1 29 119,1 1 5,1 1 … 8 … 1 … 

31-jan 15,4 30 124,5 2 10,5 2 … 9 … 2 … 

1-fev 18,9 31 133,4 3 19,4 3 … 10 … 3 … 

2-fev 16,2 32 139,6 4 25,6 4 … 11 … 4 … 

3-fev 14,9 33 144,5 5 30,5 5 … 12 … 5 … 

4-fev 11,7 34 146,2 6 32,2 6 … 13 … 6 … 

5-fev 13,4 35 149,6 7 35,6 7 67,0* 14 89,7* 7 113,8* 

6-fev 14,0 36 153,6 1 4,0 8 … 15 … 8 … 

7-fev 13,1 37 156,7 2 7,1 9 … 16 … 9 … 

8-fev 11,8 38 158,5 3 8,9 10 … 17 … 10 … 

9-fev 11,9 39 160,4 4 10,8 11 … 18 … 11 … 

10-fev 12,4 40 162,8 5 13,2 12 … 19 … 12 … 

11-fev 12,0 41 164,8 6 15,2 13 … 20 … 13 … 

12-fev 13,1 42 167,9 7 18,3 14 53,9 21 85,3 14 108,0* 

13-fev 12,4 43 170,3 1 2,4 1 … 1 … 15 … 

⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ 
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explicativas para cada um dos instantes observados; ii) associação entre as variáveis (de 

resposta e explicativas) por indexação espacial das estações meteorológicas às diferentes 

unidades amostrais (ovitraps).  

4.3.4.1. Reconversão da matriz dos dados de contagem para estrutura compatível 

com a indexação das variáveis explicativas 

  

 A informação de base respeitante aos dados de contagens apresentava-se na forma 

de uma matriz, em que cada linha identificava univocamente cada um dos locais 

amostrados, e cada coluna representava os instantes referentes a cada recolha de Ae. 

aegypti, tal como ilustrado no quadro 4.5. 

 Quadro 4.5- Matriz inicial dos dados referentes às contagens de Ae. aegypti 

 

 

 

 

 

 

Esta estrutura inicial dos dados impedia que se pudessem associar aos valores de 

contagens de Ae. aegypti (variável de resposta) os valores das variáveis independentes 

para cada instante, e daí a necessidade de se proceder à sua reestruturação. Para o realizar, 

a matriz inicial de dados foi exportada para uma folha de cálculo, onde foram realizados 

uma sequência de procedimentos com vista a criar numa matriz de 1× n em que cada uma 

das n linhas deverá corresponder a um observação registada num determinado instante e 

num determinado local (        quadro 4.6). Os procedimentos efetuados no decurso deste 

processo de reestruturação incluem: 

i) Repetição, numa única coluna, dos identificadores unívocos (ID) de cada local 

amostrado pelo número de observações registadas ao longo do período 

considerado. Dada a morosidade associada à realização desta tarefa, para a 

execução da mesma foi utilizado um script em VBA (Visual Basic for 

Applications) (anexo 4) que permite repetir qualquer elemento de uma célula ao 

Locais amostrados 
Instantes  

t1 t2 t3 … t140 

1u   1,1a  1,2a  1,3a  … 1,140a  

2u  2,1a  2,2a  2,3a  … 2,140a  

⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ⋱ ⁝ 

155u  155,1a  155,2a  155,3a  … 155,140a  

* u (unidade (local) da amostra), t (instante), a (valor observado)   

 

* (unidade (local) da amostra), (instante), (valor observado)   
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longo de uma série de linhas tantas vezes quanto especificado. Para o efeito é 

necessário ter uma matriz composta por dois campos – um correspondente aos 

elementos que se pretende repetir (neste caso o ID referente a cada local 

amostrado); e outro onde se especificam o número de repetições para cada um 

deles. Após executado o script obteve-se um total de 21 700 registos (155 locais 

amostrados por 140 instantes).  

 

ii) Associação dos dados de contagem à coluna criada em i através da conversão dos 

registos da matriz de dados inicial para uma única coluna em função da ordem 

temporal das observações e dos ID que identificam cada local amostrado. À 

semelhança do procedimento anterior, para a execução desta tarefa também foi 

utlizado um script em VBA (anexo 5) que permite a conversão de uma matriz de 

dados de m  linhas por n  colunas para uma única coluna, segundo a ordem 

1 1 1: ,..., :i im n n m n n  . 

        Quadro 4.6- Matriz de dados referentes às contagens de Ae. aegypti reestruturada 

Local amostrado/ 

instante  

Valores 

observados 

1 1u t  1,1a  

1 2u t  1,2a  

1 3u t  1,3a  

⁝ ⁝ 

1 140u t  1,140a  

2 1u t  2,1a  

2 2u t  2,2a  

2 3u t  2,3a  

⁝ ⁝ 

2 140u t  2,140a  

⋱ ⋱ 

155 1u t  155,1a  

155 2u t  155,2a  

155 3u t  155,3a  

⁝ ⁝ 

155 140u t  155,140a  
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 Reorganizada a matriz dos valores da variável de resposta, de modo a garantir que 

os valores das variáveis explicativas fossem devidamente indexados, o passo subsequente 

consistiu na criação de um novo ID com informação respeitante ao local e o tempo afetos 

a cada registo. Este foi constituído a partir da concatenação entre o ID correspondente a 

cada local amostrado e o ID relativo a cada instante observado (cf. quadro 4.7, ponto 

4.3.4.2). De referir ainda que, para além destes dois elementos, de modo a acautelar a 

univocidade de cada observação, para todos os registos cujo ID do local era constituído 

por um único caracter, i.e., com valor numérico inferior a 10, foi indexado um caracter 

com valor de 0 para primeira posição. Este procedimento evita a ocorrência de problemas 

decorrentes de uma sequência de caracteres, como por exemplo “111”, que pode 

simultaneamente identificar o local “1” e o instante “11”, ou o local “11” e o instante “1”.   

 

4.3.4.2. Associação espacial das estações meteorológicas aos locais amostrados e 

indexação das variáveis explicativas 

  

a) Criação de áreas de influência para cada estação meteorológica  

 Tendo-se efetuado a reestruturação da matriz de dados relativa à variável resposta, 

a etapa seguinte consistiu em associar-se a cada um dos instantes temporais das diferentes 

unidades amostrais os valores respeitantes às variáveis explicativas. Neste sentido, para 

cada uma das estações meteorológicas foram geradas áreas de influência, as quais foram 

posteriormente utilizadas para se estabelecer uma relação espacial entre as estações e os 

diferentes locais amostrados e, a partir daí, indexar os valores das respetivas variáveis a 

cada um desses locais.  

Relativamente às áreas de influência, estas foram derivadas com recurso a um 

modelo de custo-alocação, que corresponde a um modelo em estrutura matricial em que 

cada uma das células é alocada à localização geográfica que lhe é mais próxima (ou menos 

dispendiosa) tendo por base o menor custo cumulativo (inferido a partir de uma superfície 

de custo) entre a célula e a respetiva localização geográfica11. Para se proceder à conceção 

deste modelo foi utilizada a ferramenta cost-allocation do software Arcgis®, sendo 

                                                 
11 Consultado em maio de 2017 em: http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/tools/spatial-analyst-

toolbox/cost-allocation.htm 
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requeridos para o efeito as localizações das estações meteorológicas e uma superfície de 

custo a partir da qual são determinados os custos cumulativos.  

Uma superfície de custo (ou superfície de atrito), no contexto dos SIG, diz respeito 

a uma matriz cujo valor de cada unidade (neste caso célula) representa o custo inerente à 

dificuldade de progressão (ou deslocamento) sobre a mesma12. Quanto ao valor do custo, 

este é determinado com base em um ou mais fatores que geralmente são (re)classificados 

em função de um conjunto de critérios que definem como é que esses mesmos fatores 

influenciam o valor do custo. No caso do presente trabalho a superfície de custo foi gerada 

a partir da combinação entre a distância euclidiana a cada estação meteorológica e a 

altitude de toda área de estudo. No que se refere ao primeiro fator, a sua inclusão teve 

como objetivo aumentar o custo da superfície em função da distância a cada uma das 

estações, permitindo assim alocar as células às estações que lhes estão mais próximas 

(anexo 6). Já em relação ao segundo fator, este foi considerado com o propósito de limitar 

a alocação de células a estações meteorológicas que se encontram em locais com altitudes 

muitos díspares. Deste modo, para determinar o custo inerente a este fator foi necessário 

proceder-se à criação de duas superfícies de custo: a) superfície em que o custo mais 

elevado é atribuído aos valores mais elevados de altitude com vista a restringir a alocação 

de células com baixos valores de altitude a estações meteorológicas localizadas em locais 

de altitude mais elevada – obtida através de uma reclassificação direta com os valores de 

altitude (anexo 7); b) superfície em que o custo mais elevado é atribuído às células com 

maiores valores de altitude de forma a limitar a alocação de células com valores mais 

elevados de altitude a estações meteorológicas localizadas em locais com altitude mais 

baixa – obtida através de reclassificação inversa aos valores de altitude (anexo 8).  

Posteriormente, ambas as superfícies foram integradas através de uma 

combinação linear (ponderação de 0,5 a cada uma), dando origem a uma nova superfície 

(figura 4.8) em que os custos mais elevados estão associados aos valores intermédios de 

altitude.  

 

 

                                                 
12 Consultado em maio de 2017 em: http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/tools/spatial-analyst-

toolbox/creating-a-cost-surface-raster.htm 
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Figura 4.8- Superfície de custo do fator altitude 

Após terem sido definidos os mapas dos fatores e respetivos critérios de 

integração, estes foram convertidos para uma mesma escala de valores através de um 

processo de normalização. Com esta ação pretendeu-se minimizar os problemas 

decorrentes do uso de unidades e dispersões distintas. As variáveis podem ser 

normalizadas através de diversos métodos de transformação de dados, entre as quais se 

enumeram: médias, Z-score, desvio padrão, Min-Max e lógica difusa (fuzzy). 

Considerando que ambos os fatores são de natureza contínua e, como tal, o 

reescalonamento dos mesmos implica lidar com uma certeza indefinição em relação aos 

limites de transição de classes, optou-se por efetuar um reescalonamento através da lógica 

difusa. Este é um método que avalia a possibilidade de cada célula pertencer a um 

conjunto difuso através de uma função de pertença difusa (Rocha 2012). Neste caso 

optou-se por função de pertença linear que normaliza os valores de entrada para uma 

escala contínua linear que oscila entre 0 (menor custo) e 1 (maior custo).  

Uma vez normalizados os fatores, foi feita a sua integração através de uma 

combinação linear ponderada em que se atribuíram pesos equitativos a cada fator. Desta 

combinação resultou a superfície de custo final (figura 4.9) que, tal supracitado 

anteriormente, foi utilizada na conceção do modelo de custo-alocação para cada uma das 

estações meteorológicas (figura 4.10).  
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Figura 4.9- Superfície de custo utilizada na criação do modelo de custo-alocação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 4.10 - Áreas de influência das estações meteorológicas (modelo custo-alocação) 

Já com as respetivas áreas de influência geradas, o passos subsequentes 

consistiram em: i) estabelecer uma associação entre a entidade espacial referente às 

estações meteorológicas e a entidade espacial das suas áreas de influência, de forma a 

indexar toda a informação correspondente às variáveis explicativas; ii) estabelecer uma 

associação espacial (do tipo um-para-n) entre cada área de influência e os diferentes locais 

amostrados ; iii) criação de um identificador unívoco na tabela resultante da relação 
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estabelecida em ii, composto por informação respeitante a cada local amostrado e pelos 

instantes associados às variáveis explicativas (datas dos GDD e precipitação acumulada 

coincidentes com as recolhas de Ae. aegypti); e iv) associação do tipo um-para-um entre 

estes dados e matriz de dados referente às contagens de Ae. aegypti obtidas em iii.  

Terminado todo este processo obteve-se uma estrutura de dados tal como 

apresentada no (quadro 4.7).  

 

Quadro 4.7- Extrato de parte da estrutura de dados longitudinais concebida para o processo de 

modelação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data de 

observação 
ID* 

Contagens 

Aedes 
GDD … 

Precipitação (dias de 

ocorrência – ciclo de 

4 semanas) 

⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ 

26-ago-14 01.8.79 0 2460 … 0 

2-set-14 01.8.80 0 2568 … 0 

9-set-14 01.8.81 0 2675 … 5 

16-set-14 01.8.82 0 2774 … 11 

23-set-14 01.8.83 0 2866 … 13 

30-set-14 01.8.84 0 2962 … 15 

⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ⋱ ⁝ 

26-ago-14 105.1.79 54 2217 … 0 

2-set-14 105.1.80 137 2319 … 0 

9-set-14 105.1.81 37 2421 … 4 

16-set-14 105.1.82 28 2519 … 10 

23-set-14 105.1.83 208 2608 … 11 

30-set-14 105.1.84 85 2694 … 14 

*O primeiro código do indentificador unívoco representa o local amostrado, o segundo 

a estação meteorológica de onde provêm as variáveis explicativas e o terceiro o instante. 
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4.3.5. Seleção das variáveis a incorporar no modelo (análise de multicolinearidade) 

e normalização dos valores 

  

4.3.5.1.  Análise de multicolineriedade e seleção das variáveis  

 

 De forma evitar a ocorrência de multicolinearidade, assim como a redundância de 

dados, foi efetuado o cálculo do coeficiente de correlação de Pearson entre as variáveis 

independentes consideradas (figura 4.11). O critério para a exclusão de variáveis com 

correlações suscetíveis de causarem multicolineriedade foi baseado no critério de Berry 

e Feldman (1985) onde o motivo de exclusão se cifra em – r<-0,85 ou r>0,85.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11 - Matriz de coeficientes de correlações de Pearson entre as variáveis independentes (gdd – 

GDD com o período de um ano; gdd1 - GDD de uma semana; gdd2 - duas semanas; gdd3 -GDD de três 

semanas; gdd4 -GDD de quatro semana; prec.a – precipitação acumulada (mm) para o período de um ano; 

prec.a1 – precipitação acumulada (mm) para o período de uma semana; prec.a2 – duas semanas; prec.a3 –

. três semanas; prec. a4 – 4 semanas; prec.a – precipitação acumulada (dias) para o período de um 

ano;…;prec.a4 – 4 semana 
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Através da análise da matriz de coeficientes é possível constatar que existem 

variáveis com valores de correlação que extravasam os limites estabelecidos e, portanto, 

capazes de causar multicolineriadade no modelo. Assim sendo, excluíram-se as seguintes 

variáveis: GDD de uma semana, GDD de 3 semanas, GDD de 4 semanas, precipitação 

acumulada (mm) de duas semanas, precipitação acumulada (mm) de 4 semanas, 

precipitação acumulada de duas semanas (dias de ocorrência), precipitação acumulada de 

4 semanas (dias de ocorrência).  

 

4.3.5.2. Normalização dos valores das variáveis 

 

Contrariamente ao método de integração empregue na calibração do modelo 

criado no capítulo anterior, o método a utilizar nesta fase do trabalho é do tipo estatístico 

paramétrico, i.e., assume que os dados se distribuem segundo uma determinada 

probabilidade e, daí, a necessidade de obedecer a determinados pressupostos teóricos. 

Como forma de atender melhor a estes requisitos dos métodos paramétricos, vários 

autores sugerem que se proceda à normalização dos valores das variáveis independentes, 

evitando-se assim eventuais problemas decorrentes do uso de unidades de medida 

distintas. Neste caso optou-se pelo método do Min-Max. Este método envolve centrar os 

valores entre zero a um, o que se faz através da divisão entre a subtração de cada valor e 

o valor mínimo da amostra, e a amplitude dessa mesma amostra. Formalmente, a 

normalização com recurso a este método é dada por:  

(min)
  '

(max) (min)

x x
x

x x





                           (4.4)  

 

4.3.6.  Métodos estatísticos de integração da informação 

  

4.3.6.1.  Os Modelos Lineares Generalizados 

  

Existem vários métodos estatísticos que permitem explicar ou descrever a relação 

entre uma variável de interesse, de natureza não dicotómica (variável resposta), e uma ou 

mais variáveis (variáveis independentes), sendo a regressão linear um dos métodos mais 

conhecidos para modelar esta relação. Nesta assume-se, entre outras suposições, que o 

valor esperado da variável resposta segue uma distribuição normal. Contudo, em muitas 
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situações isto não se verifica, levando a que a regressão linear clássica apenas possa ser 

aplicada na modelação de dados onde a suposição da normalidade se possa verificar. 

Neste sentido, para dar resposta a situações em que a distribuição da variável de resposta 

não é normal (i.e., Gaussiana), Neld e Wedderbum (1972), introduziram os modelos 

lineares generalizados (GLM – Generalized linear Models). 

Os GLM correspondem a uma extensão do modelo linear clássico em dois 

sentidos (Turkman e Silva, 2000): 

i) A probabilidade de distribuição da variável resposta não tem que ser 

normal, podendo ser qualquer outra distribuição, e.g. binomial (e a 

binomial negativa), Poisson, exponencial, gama, entre outros. Deste modo, 

os GLM admitem, para além de modelos de regressão para variáveis 

resposta contínuas, modelos de regressão para taxas e proporções, dados 

binários, dados ordinais e dados de contagens. 

 

ii) Muito embora a estrutura de linearidade se mantenha através de uma 

equação linear que combina as variáveis explicativas, a função que 

relaciona o valor esperado da variável resposta e o valor das variáveis 

explicativas pode ser estabelecida através de uma função diferenciável, 

designada por função de ligação. 

Assim, os GLM são caracterizados por uma estrutura que apresenta três componentes: 

a) Componente aleatória  

É a componente que identifica a variável resposta Y e especifica uma distribuição de 

âmbito exponencial para a mesma. No caso da variável resposta se fazer representar por 

valores de contagens, como é o caso deste trabalho, uma distribuição do tipo Poisson ou 

binomial negativa são as indicadas para o ajuste deste tipo de dados.  

 

b) Componente sistemática ou estrutural  

É a componente que integra as variáveis explicativas do modelo e considera uma 

combinação linear das mesmas, i.e., as variáveis explicativas entram no modelo na forma 

de uma estrutura linear   dada por: 
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 0

1

p

j j

j

X B 


    (4.5) 

onde  0 1, ,...
T

p     é o vetor dos coeficientes de regressão e 1,..., pX X   corresponde 

ao vetor das variáveis explicativas. 

Relativamente à estimação dos coeficientes, uma vez que nos GLM não se mantém a 

suposição da normalidade dos dados, a mesma é baseada no método da máxima 

verossimilhança, que consiste em encontrar os valores dos coeficientes que maximizam 

a probabilidade de obter o conjunto de observações disponíveis. No entanto, na medida 

em que em que as equações da máxima verosimilhança são não lineares em β, torna-se 

necessário recorrer a métodos iterativos para encontrar as suas soluções. Desta forma, 

Nelder e Weldeburn (1972) propõem um algoritmo único para encontrar as soluções 

destas equações, baseado numa sucessão de problemas de mínimos quadrados. Este 

algoritmo – denominado método iterativo de mínimos quadrados ponderados – aplica-se 

a qualquer GLM, sendo apenas necessário realizar pequenos ajustes em função da 

distribuição de probabilidade e a função de ligação consideradas no modelo. No que se 

refere aos detalhes matemáticos inerentes a este processo, os mesmos poderão ser 

consultados nos trabalhos de Nelder e Weldeburn (1972), Withers e Nadarajah (2012) e 

Burrus (2012).    

 

c) Função de ligação 

É uma função monótona e diferenciável que permite estabelecer a ligação entre 

as componentes aleatória e sistemática, i.e., entre a média da variável resposta e preditor 

linear    das variáveis explicativas. Assim, considerando o valor esperado da variável 

resposta Y como ( )E Y   e g(∙)  a função de ligação que relaciona μ  com o preditor 

linear temos: 

 ( )g   (4.6) 

A função g  mais simples é ( )g   , i.e., a função identidade que dá lugar ao 

modelo de regressão linear clássico:    

 1 1 = ( ) ... k kE Y x x         (4.7) 
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A escolha da função de ligação depende do tipo de resposta e das particularidades 

da análise que se pretende efetuar (Turkman e Silva, 2000). Para distribuições do tipo 

Gamma, normal, normal inversa e Poisson, temos as funções de ligação qua se 

apresentam no quadro 4.8.  

 

Quadro 4.8- Funções de ligação para distribuições gamma, normal, normal inversa e de Poisson 

(adaptado de Rocha, 2012). 

Designação Função Gráfico 

Identidade (Identity)  f xx   

 

logarítmica (Log)    logf x x  

 

Potência (Power)   af xx   

 

 

No caso de uma distribuição do tipo binomial ou multinomial ordinal existem 4 

funções de ligação passíveis de serem utilizadas, podendo as mesmas ser consultadas no 

quadro 4.9. 

 

 

 

 

 

a  2

a  3

a  5
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Quadro 4.9- Funções de ligação para a distribuição binomial ou multinomial ordinal (adaptado de Rocha, 

2012) 

Designação Função Gráfico 

Logit     log 1f xx x   

 

Probit    1f CDFx x
  

 

log-log 

complementar 
    log log 1f x x    

 

log-log     log logf x x  
 

 

 

4.2.1. Limitações do GLM para modelos de dados longitudinais 

Apesar dos GLM permitirem ultrapassar algumas dos pressupostos teóricos não 

respeitados pelos modelos lineares clássicos, a utilização dos mesmos na modelação 

estatística presume a existência de independência, ou pelos de não correlação, entre as 

observações. Como consequência disso, os dados que exibam autocorrelação - uma 

característica comum dos dados longitudinais -, não devem fazer parte do contexto dos 

GLM (Zuur et al., 2009).  

Acresce ainda que, na sua componente sistemática (preditor linear), os GLM 

apenas consideram efeitos fixos, o que pressupõe que as variáveis explicativas produzem 
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o mesmo efeito em todas as unidades amostrais e, como tal, mesmo que existam 

diferenças entre as mesmas, assume-se que estas advêm apenas de erros amostrais. De 

modo simplificado, é como se os métodos com efeitos fixos considerassem que a 

variabilidade entre as diferentes unidades amostrais ocorresse apenas devido ao acaso 

(componente aleatória), ignorando a heterogeneidade entre as mesmas (Legramanti et al., 

2011). Do ponto visto teórico, ambas as situações podem constituir um problema para os 

GLM, na medida em que podem gerar sobredipersão do modelo (Zuur et al., 2009). 

Adicionalmente esta situação também poderá dever-se a um excesso de zeros observados 

na variável de resposta (Zuur et al., 2009). 

A sobredispersão é um fenómeno muito comum em dados de proporções ou 

contagens e dá-se quando a variabilidade observada pela variável de resposta é superior 

aquela que pode ser explicada pelo modelo de distribuição para dados de contagens, como 

é o caso do modelo de Poisson. Ou seja, esta situação ocorre quando a variância é superior 

à média ( ) ( )Var Y E Y , quando teoricamente uma distribuição de Poisson apenas admite 

a igualdade entre ambas ( ) ( )E Y Var Y   . Em situações em que esta é causada pela 

heterogeneidade ou autocorrelação dos dados, a mesma poderá ser analisada com recurso 

ao modelo de distribuição binomial negativa. Contudo, este modelo de distribuição não 

permite lidar com excesso de zeros que, como referido anteriormente, também é uma 

situação que pode causar sobredispersão no modelo (Zuur et al., 2009). 

 Quando os dados de contagem apresentam sobredispersão a modelação com 

recurso a um simples GLM poderá resultar num problema que é o de inflacionar (ou 

subestimar) os erros padrão das estimativas, levando a que se considere uma variável 

preditora como significativa quando na realidade não o é (Hilbe, 2011).  

 Perante estas limitações Zuur et al. (2009) sugerem uma extensão dos modelos 

lineares generalizados que preconiza a introdução de efeitos aleatórios específicos para 

cada unidade da amostra, resultando assim num modelo linear generalizado de efeitos 

mistos (GLMM – Generalized Linear Mixed Model). 

 

4.3.6.2.  Os Modelos Lineares Generalizados de Efeitos Mistos 

 

 Os GLMM, tal como já foi destacado, representam uma extensão dos GLM 

através da introdução de efeitos aleatórios. Esta inclusão verifica-se na componente 
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sistemática dos modelos, i.e., no preditor linear das variáveis explicativas que passa assim 

a incluir efeitos aleatórios em adição aos usuais efeitos fixos. Portanto, na medida em que 

os GLMM combinam ambos os efeitos, os mesmos também representam uma extensão 

da ideia subjacente aos modelos lineares mistos, com o acréscimo de permitem lidar com 

distribuições probabilísticas não normais (Bolker et al., 2009).  

 O termo “efeitos mistos” advém do facto destes modelos admitirem tanto efeitos 

fixos, i.e., parâmetros partilhados por todos os indivíduos/unidades amostrais da 

população e que permitem modelar a resposta média da variável resposta ao longo dos 

momentos, como efeitos individuais/aleatórios, que permitem a inclusão de fatores 

específicos de cada individuo/unidade amostral da população (Czado, 2009) . Com efeito, 

os primeiros descrevem a relação entre a variável resposta e as variáveis explicativas, ao 

passo que os segundos representam os desvios aleatórios da relação descrita pelos 

primeiros, como resultado da inclusão de um fator de diferenciação (decorrente da 

autocorrelação e/ou heterogeneidade) inerente a cada unidade (Czado, 2009).    

 Assim, os GLMM, têm na sua componente sistemática um preditor que não só 

inclui coeficientes de regressão relativos ao comportamento global subjacente a todas a 

unidades amostrais, como também admitem coeficientes de regressão que variam entre 

as mesmas, de modo que:   

 

' '

0 1 1 1 1... ...

ij ijk k ijijk ik

ij p ijp i ij iq ijq ij

Y X Z b e

X X b Z b Z e



  

  

          (4.8) 

onde ijY   representa a variável dependente para o i-ésimo sujeito no instante j   (i=1,…,N 

e j=1,…., ijY ). O modelo envolve dois conjuntos de variáveis explicativas: As variáveis 

ijkX , associadas aos efeitos fixos 1,..., p  , e as variáveis 'ijkZ  , associadas aos efeitos 

aleatórios 1ib ,…, qib  , que são específicos para o i-ésimo sujeito (k=1,..,p e k’=1,…,q). As 

variáveis explicativas podem ser variantes ou invariantes no tempo, i.e., podem, ou não, 

assumir o mesmo valor para cada instante. Por último, ije representa os resíduos 

associados à j-ésima observação do individuo i.  

 Tendo o GLMM uma estrutura mais complexa que os GLM, alguns estatísticos 

têm vindo a apresentar várias técnicas de inferência dos coeficientes de regressão, via 
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aproximação à verossimilhança, incluindo: pseudo-verossimilhança, máxima 

verossimilhança penalizada e aproximações de Laplace (Bolker et al., 2009).   

Os modelos de efeitos mistos apresentam vantagens relativamente a outros 

procedimentos mais tradicionais de tratamento de dados longitudinais, como é o caso dos 

modelos lineares gerais para medidas repetidas, destacando-se: i) a admissão de unidades 

amostrais com dados omissos; ii) a possibilidade de se poderem introduzir variáveis não 

constantes no tempo; iii) a capacidade para lidar com estruturas de dados correlacionados 

e desigualdade de variâncias (heterogeneidade) (Czado, 2009; SPSS, 2005). 

Dadas as suas características, os GLMM permitem modelar dados com estruturas 

complexas onde estão presentes problemas como a autocorrelação e a heterogeneidade. 

Todavia, possivelmente devido à complexidade inerente aos mesmos, as referências a 

aplicações dos GLMM no contexto da literatura científica em modelação temporal de 

espécies ainda são relativamente escassas. Não obstante, devido ao facto dos GLMM 

manterem a estrutura da linearidade nos seus parâmetros, a interpretação dos seus 

resultados torna-se relativamente simples, sendo esta uma das principais razões – senão 

a principal – pelo qual se diligencia a sua utilização na modelação de dados longitudinais 

(Zuur,2009, Bolker et al., 2008). Face ao exposto, optou-se por recorrer à utilização dos 

GLLM neste trabalho.  

 

4.4.  Calibração e seleção dos modelos   

  

 A calibração do modelo GLMM foi efetuada em linguagem de programação R, 

sendo os respetivos scripts desenvolvidos em ambiente de desenvolvimento integrado 

RStudio, com recurso ao package glmm ADMB (Fournier et al., 2012) (consultar script 

em anexo 9). Por ser um pacote desenvolvido especificamente para a calibração de 

GLMM, este possibilita a utilização de qualquer modelo probabilístico da família 

exponencial, bem como a especificação de uma componente aleatória em adição aos 

efeitos fixos. Além destes parâmetros, também permite introduzir na sua estrutura um 

parâmetro que lida com o excesso de zeros. Portanto, em situações em que a variável 

resposta apresenta um número significativo de zeros, como é caso da nossa amostra 

(n=15136), a utilização deste modelo possibilita que a modelação das contagens seja 

concebida através da conjugação de duas distribuições com dois processos subjacentes: 
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um que trata de inflacionar os zeros não esperados pelos modelos de distribuição de 

contagens, caracterizado por uma massa pontual em zero e assumindo que com 

probabilidade   a única observação possível é zero; e outro que se reporta às contagens, 

caracterizado por uma distribuição de Poisson ou binomial Negativa, com probabilidade 

1- .  

Resumindo, para cada valor de 
iY  temos:   

 
0

( ) ( , ) 1

i

i

i i i

com probabilidade
Y

Poisson ou binomial Negativa com probabilidade



   





  (4.9) 

onde 
i  corresponde à probabilidade de existir um zero que não deriva de uma contagem 

de Poisson ou binomial negativa, e
i  representa o número médio de ocorrência de um 

determinado acontecimento. Quanto a  , este representa um parâmetro adicional da 

variância da distribuição binomial negativa que é utlizado no caso de o modelo apresentar 

sobredispersão (por isso também é conhecido como parâmetro de sobredispersão), 

permitindo assim um melhor ajuste (Hilbe, 2011; Zuur et al., 2009).  

Neste trabalho o modelo GLMM foi calibrado com cada uma das distribuições 

probabilísticas possíveis de serem utilizados com dados de contagens resultando assim 

em dois episódios de modelação distintos. Para ambos os casos foi definido uma 

componente aleatória - dada pelas diferentes unidades amostrais (locais amostrados) -, e 

foi igualmente considerado o parâmetro respeitante à inflação de zeros.      

 Como critério para comparação e seleção do melhor modelo, foi utilizado o 

critério de informação de Akaike (Akaike Information Criterion - AIC). O AIC é uma 

medida comummente utilizada na comparação e seleção de modelos paramétricos 

alternativos, e baseia-se na função log-verosimilhança, com introdução de um fator de 

correção como modo de penalização da complexidade do modelo. Assim, a ideia desta 

medida consiste em procurar o modelo mais parcimonioso, i.e., aquele que envolva o 

mínimo possível de parâmetros a serem estimados (menos complexo) e que melhor 

explique a variabilidade da variável resposta (Burnham, Anderson e Huyvaert, 2011). A 

estatística correspondente é definida por:   

  2 og( )AIC L L k     (4.10)
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onde K  é o número de parâmetros do modelo, e L   toma o valor da verosimilhança para 

modelo estimado. Deste modo, quanto menor for o valor obtido, melhor será a qualidade 

do modelo (melhor compromisso entre complexidade e ajustamento aos dados). Todavia, 

é de referir que este valor apenas deve ser interpretado como forma de hierarquização 

entre os modelos analisados, não disponibilizando qualquer informação acerca do quão 

bem estes se ajustam aos dados num sentido absoluto (Rocha, 2012). 

 

4.5. Apresentação e discussão dos resultados 

 

Para os dois modelos realizados, os quais foram calibrados com recurso a uma 

distribuição de Poisson e uma distribuição binomial negativa, obtivemos AICs com 

valores de 33552.6 e 27058.4, respetivamente. Portanto, o modelo calibrado com uma 

distribuição binomial negativa é aquele que apresenta o melhor balanço entre a sua 

complexidade e a capacidade para explicar a variabilidade da variável de resposta em 

função das variáveis independentes. Como tal, a análise aqui efetuada incide apenas sobre 

os resultados obtidos para este. No quadro 10 é apresentado os coeficientes obtidos para 

este modelo, assim como os seus valores de significância – p-values. Estes permitem 

verificar a significância de cada um dos coeficientes das variáveis independentes, 

testando a hipótese nula de cada coeficiente ser zero. Os coeficientes obtidos possibilitam 

identificar o sentido de contribuição de cada variável independente. A existência de um 

coeficiente positivo indica que valores mais elevados da variável correspondente 

contribuem no sentido de maiores abundâncias de mosquitos, ao passo que um valor 

negativo indica o contrário. 

  Através da leitura do quadro 10 constata-se que, na sua maioria, o conjunto de 

variáveis consideradas têm coeficientes positivos. De entre as variáveis independentes 

que possuem uma relação positiva com a variável de resposta, os growing degree days 

com um ciclo anual, os growing degree days com ciclo de duas semanas e a precipitação 

acumulada de 3 semanas (dias de ocorrência), são as têm maior significância estatística, 

i.e., a veracidade das suas relações com a variável dependente são as mais prováveis. 

Além disso, atendendo a que todas as variáveis foram previamente estandardizadas para 

a mesma unidade de medida, os coeficientes obtidos para as mesmas, 8,17, 10,6 e 5,11, 

respetivamente, indicam que a variação dos seus valores são os que mais contribuem para 

o incremento das abundâncias de Ae.aegypti ao longo do tempo.  
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Contrariamente às anteriores, a precipitação acumulada com ciclo de 3 semanas 

(mm), tem uma relação negativa com os valores de abundância, obtendo um coeficiente 

de -9.2, o terceiro mais elevado do conjunto de variáveis consideradas. Porém, é de referir 

que para esta seria expectável à partida uma relação contrária, além de que as associações 

inferidas para as variáveis precipitação acumulada com ciclo de 3 semanas (dias de 

ocorrência) e precipitação acumulada com ciclo de uma semana (mm), sugerem que a 

ocorrência de pluviosidade contribua de forma significativa para o aumento das 

abundâncias do vetor e não o contrário. A explicação para tal poderá dever-se à 

conjugação das seguintes situações: em primeiro, e provavelmente mais determinante, 

pelo facto de os períodos com valores mais elevados de precipitação não coincidirem com 

os picos de atividade vetorial, como é o caso dos primeiros meses do ano; e, em segundo, 

pelo efeito negativo que a excessiva ocorrência de precipitação poderá ter na atividade 

dos mosquitos, dificultando o seu voo e destruindo os seus habitats durante a fase 

aquática.  

Quadro 4.10 - Resultados obtidos para o modelo espácio-temporal 

 

 

 

 

Intercepto e variáveis 

independentes 

Coeficientes 

estimados 
Erros p-values 

Intercepto -20.098 0.720 < 2e-16*** 

Growing degree days 8.168 0.389 < 2e-16*** 

Growing degree days ciclo de duas 

semanas 
10.606 0.464 0.795 

Precipitação acumulada (mm): ciclo 

anual 
-0.388 1.496 0.795 

Precipitação acumulada (mm): ciclo 

de 1 semana 
2.584 2.290 0.004** 

Precipitação acumulada (mm): ciclo 

de três semanas 
-9.197 1.993 3.1e-07*** 

Precipitação acumulada (dias de 

ocorrência): ciclo de um ano 
1.237 1.512 0.139 

Precipitação acumulada (dias de 

ocorrência): ciclo de uma semana 
0.728 0.363 0.045* 

Precipitação acumulada (dias de 

ocorrência): ciclo de três semanas 
5.113 0.582 8.8e-08*** 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
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Capítulo 5. Considerações Finais 
 

Atendendo à importância médica do vetor Ae. aegypti - um importante agente 

transmissor de diversas arboviroses cuja presença na ilha da Madeira é conhecida desde 

2005 -, e considerando as inúmeras potencialidades que o conhecimento mais 

aprofundando das dinâmicas espácio-temporais desta espécie poderá vir a representar no 

combate e limitação da sua atividade na ilha da Madeira, para presente dissertação foram 

definidos os seguintes objetivos: i) a elaboração de um modelo espacial representativo do 

potencial de adequabilidade de habitat ao Ae. aegypti; e de ii) um modelo espácio-

temporal de abundâncias de Ae. aegypti capaz de explicar a influência que as variações 

térmicas e de pluviosidade têm na variabilidade dessas abundâncias.  

 Os resultados obtidos com o modelo de adequabilidade de habitat permitiram 

identificar diversas áreas de elevada adequabilidade à presença Ae. aegypti na ilha da 

Madeira. Estas correspondem sobretudo às áreas mais densamente habitadas da ilha, com 

destaque para o Funchal e os concelhos vizinhos, assim como diversas áreas localizadas 

um pouco por toda a costa sul da ilha. Do conjunto de variáveis consideradas no processo 

de modelação, são a densidade populacional e de habitações unifamiliares às que mais 

explicam o potencial de adequabilidade à presença do Ae.aegypti, revelando assim que a 

natureza doméstica desta espécie, tal como apontado por diversos autores (e.g., Jasen e 

Bebbe, 2010), exerce uma maior influência na sua distribuição do que as condicionantes 

climáticas. De salientar ainda que, apesar da presença deste mosquito estar sobretudo 

mais conotada a áreas mais urbanizadas, os resultados alcançados também demonstram 

que os espaços verdes, desde que intercalados com espaços significativamente 

urbanizados/habitados, também desempenham um papel preponderante na distribuição 

do vetor.  

Relativamente ao método de integração utilizado no modelo de adequabilidade de 

adequabilidade de habitat, além da considerável capacidade preditiva alcançada com o 

emprego deste método (taxa de predição de 0.85), é de assinalar as inúmeras vantagens 

que o emprego do mesmo representou para este trabalho, das quais se destacam: o facto 

não ter sido necessário efetuar qualquer tipo de normalização dos valores das variáveis; 

a capacidade deste método em lidar com relações complexas, o que nos permitiu proceder 

a inclusão de variáveis sem que antes houvesse a necessidade de se proceder a quaisquer 

tipo de transformações ou reclassificações das variáveis de modo a estabelecer uma 
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relação não linear com a variável de resposta; e, em terceiro e último, pelo facto do 

algoritmo BRT, para além das funções destinadas a calibração do modelo, também 

providenciar um conjunto funções que permitem facilmente explorar as relações 

existentes entre as variáveis consideradas e a variável de resposta.    

 Contudo, apesar dos bons resultados alcançados para este modelo, convém 

salientar que existem algumas limitações inerentes ao seu desenvolvimento que poderão 

diminuir a relevância dos seus resultados para aplicações fora do contexto científico. 

Entre estas limitações salienta-se: a falta de informação de base detalhada acerca das 

condições climáticas; o desfasamento temporal entre os dados da presença da espécie e 

dados respeitantes ao uso e ocupação do solo na ilha; e a incerteza associada as variáveis 

derivadas dos modelos dasimétricos, dado que os mesmos ainda carecem de um processo 

de validação. De modo a minimizar estas lacunas, seria necessário proceder-se a inclusão 

de dados respeitantes ao uso e ocupação mais atuais - que poderiam por exemplo ser 

derivados a partir de imagens satélite ou outro tipo de imagens aéreas -, e de dados 

referentes a condicionantes climáticas com maior resolução espacial, podendo os mesmos 

ser obtidos através de modelos baseados em indicadores climáticos indiretos (e.g., 

ocupação do solo, morfologia urbana). 

 No que concerne ao modelo espácio-temporal os seus resultados permitiram 

identificar que as variações das condições térmicas e de pluviosidade são efetivamente 

preponderantes na variabilidade das abundâncias do Ae. aegypti na ilha da Madeira. De 

entre as variáveis utilizadas, a precipitação acumulada de 3 semanas (dias de ocorrência), 

as temperaturas acumuladas (growing degree days) com ciclo anual e as temperaturas 

acumuladas com ciclo de duas semanas são os fatores que mais explicam a variação das 

abundâncias da espécie. No que se refere às questões metodológicas, e mais 

particularmente em relação ao método de integração empregue na modelação destes 

dados – GLMM-, dado o mesmo possuir um conjunto de características que permitem 

ultrapassar diversas restrições típicos dos métodos estatísticos mais clássicos, a sua 

utilização neste trabalho revelou-se útil. No entanto, é referir que este ainda apresenta um 

conjunto de condicionantes que restringem a exploração dos seus resultados, como por 

exemplo, a não existência de uma medida que permita avaliar o quão bem os dados se 

ajustam ao modelo. Além das restrições inerentes ao método de integração utilizado, a 

semelhança do modelo anterior, também existem um conjunto de limitações que 

condicionam a aplicabilidade dos seus resultados. A inexistência de informação espacial 
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de elevado detalhe referente a temperatura e a precipitação na ilha, bem como de um 

sistema capaz de traduzir espacialmente estes mesmos dados para diferentes instantes 

temporais são algumas das restrições mais assinaláveis. Não obstante, o modelo 

desenvolvido, assim como todos os procedimentos metodológicos utilizados, poderão 

constituir a base para o desenvolvimento de futuros trabalhos. 
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Anexos 
 

Anexo 1. Código utilizado para desenvolvimento, exploração e validação dos 

resultados do modelo de adequabilidade espacial 

  Linha Código 

1 # BRT 

2 data<-read.csv2("….csv", header=TRUE) 

3 #  

4 library(dismo) 

5 library(gbm) 

6 # 

7 data_2<-data[-c(16)] 

8 #mudar nomes 

9 library(data.table) 

10 setnames(data_2, old=c("x15","x16","x17","x18"), new=c("x13", 

"x14","x15","x16")) 

11 # 

12 data_3<-data_2 

13 modelo_arvore3 <- gbm.step(data=data_2, gbm.x = 3:15, gbm.y = 2,family 

= "bernoulli", tree.complexity = 5,learning.rate = 0.001, bag.fraction = 

0.6,plot.folds = FALSE) 

14 summary(modelo_arvore2) 

15 #  

16 (modelo_arvore2$cv.statistics) 

17 gbm.plot(modelo_arvore2, n.plots=12, write.title = FALSE, y.label="") 

18 gbm.plot.fits(modelo_arvore2) 

19 ?gbm.plot() 

20 # 

21 find.int <- gbm.interactions(modelo_arvore2) 

22 matriz<-find.int$interactions 

23 write.table(matriz,"….txt", sep="\t") 

24 # 

25 gbm.perspec(modelo_arvore2, 3, 8, y.range=c(0.2,1.2),col=heat.colors(50), 

z.range=c(0.1,1),theta = 25, phi = 35) 

26 ?gbm.perspec() 

27 # 

28 data_validation<-read.csv("...csv", header=TRUE) 

29 #sem a coluna 12 

30 data_validation2<-data_validation[-c(16)] 

31 # 

32 library(data.table) 

33 setnames(data_validation2, old=c("x15","x16","x17","x18"), new=c("x13", 

"x14","x15","x16")) 

34 library(gbm) 

35 predicao1 <- predict(modelo_arvore2, 

data_validation2,n.trees=modelo_arvore2$gbm.call$best.trees, 

type="response") 
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36 #  

37 predicao_tabela1<-cbind(data_validation2$rl,predicao1) 

38 pres<-predicao_tabela1[predicao_tabela1[,1]==1,2] 

39 abs<-predicao_tabela1[predicao_tabela1[,1]==0,2] 

40 e <- evaluate(p=pres, a=abs) 

41 e 

42 # 

43 predicao_tabela2<-

cbind(data_validation2$Id_Novo,data_validation2$rl,predicao1) 

44 predicao_tabela_export<-as.data.frame(predicao_tabela2) 

45 write.table(predicao_tabela_export, "….txt", sep="\t") 

46 #predicao hexagonos 

47 data_f<-read.csv("….csv", header=TRUE) 

48 data_f<-data_f[-c(12)] 

49 library(gbm) 

50 predicao <- predict(modelo_arvore2, 

data_f,n.trees=modelo_arvore2$gbm.call$best.trees, type="response") 

51 predicao_hexa<-cbind(data_f$hexagonID,predicao) 

52 predicao_hexa<-as.data.frame(predicao_hexa) 

53 write.table(predicao_hexa, "….txt", sep="\t") 

54 #predicao 2 

55 data_3<-data_2 

56 data_3<-data_3[-c(2)] 

57 library(gbm) 

58 predicao <- predict(modelo_arvore2, 

data_3,n.trees=modelo_arvore$gbm.call$best.trees, type="response") 

59 predicao_id<-cbind(data_3$Id_Novo,predicao) 

60 x<-cbind(data_3$rl,predicao) # predicao x obsver 

61 pres<-x[x[,1]==1,2] 

62 aus<-x[x[,1]==0,2] 

63 ev<-evaluate(p=pres,a=aus) 

64 e 
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Anexo 2. Interações para-a-par entre as variáveis independentes utilizadas no 

modelo de adequabilidade espacial 

 

 

Anexo 3. Coeficientes de determinação das relações estabelecidas entres os valores das 

diferentes estações meteorológicas 

 

Anexo 4. código VBA para a repetição dos indentificadores unívocos  

Linha Código 

1 Sub CopyData() 

2 'Update 20140724 

3 Dim Rng As Range 

4 Dim InputRng As Range, OutRng As Range 

5 xTitleId = "KutoolsforExcel" 

6 Set InputRng = Application.Selection 

7 Set InputRng = Application.InputBox("Range :", xTitleId, 

InputRng.Address, Type:=8) 

8 Set OutRng = Application.InputBox("Out put to (single cell):", xTitleId, 

Type:=8) 

9 Set OutRng = OutRng.Range("A1") 

 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 

x1 0 0.12 0.34 0.07 0 3.23 0.02 0.2 0 0 0 0.17 4.33 

x2 0 0 0.12 0.05 0 6.53 0.12 0.31 0 0 0 0.2 3.22 

x3 0 0 0 0 0 0.15 0.09 0.33 0 0 0 0.57 1.16 

x4 0 0 0 0 0 0.03 0 0 0 0 0 0 0.24 

x5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

x6 0 0 0 0 0 0 0.03 0.01 0 0 0 0.79 0.17 

x7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 0.11 

x8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.14 

x9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

x10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

x11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

x12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.51 

x13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Anos Areeiro 
Lombo da 

Terça 
Caniçal 

Santo da 

Serra 

Funchal 

Lido 

Bica da 

Cana 

C
o
ef

. 

d
et

er
m

in
aç

ão
 

2013 0.89 0.85 0.88 - - - 

2014 0.92 0.94 - - 0.93 - 

2015 0.9 -  0.93 0.91 0.96 
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10 For Each Rng In InputRng.Rows 

11     xValue = Rng.Range("A1").Value 

12     xNum = Rng.Range("B1").Value 

13     OutRng.Resize(xNum, 1).Value = xValue 

14     Set OutRng = OutRng.Offset(xNum, 0) 

15 Next 

16 End Sub 

 

 

 

Anexo 5. Código VBA para a conversão dos valores de uma tabela numa única coluna 

Linha  Código 

1 Sub ConvertRangeToColumn() 

2  'Updateby20131126 

3 Dim Range1 As Range, Range2 As Range, Rng As Range 

4 Dim rowIndex As Integer 

5 xTitleId = "KutoolsforExcel" 

6 Set Range1 = Application.Selection 

7 Set Range1 = Application.InputBox("Source Ranges:", xTitleId, 

Range1.Address, Type:=8) 

8 Set Range2 = Application.InputBox("Convert to (single cell):", xTitleId, 

Type:=8) 

9 rowIndex = 0 

10 Application.ScreenUpdating = False 

11 For Each Rng In Range1.Rows 

12     Rng.Copy 

13     Range2.Offset(rowIndex, 0).PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, 

Transpose:=True 

14     rowIndex = rowIndex + Rng.Columns.Count 

15 Next 

16 Application.CutCopyMode = False 

17 Application.ScreenUpdating = True 

18 End Sub 
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Anexo 6. Distância euclidiana (valores normalizados) às estações meteorológicas 

 

 

      Anexo 7. Superfície de custo dos valores de altitude – reclassificação direta 
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Anexo 8. Superfície de custo dos valores de altitude – reclassificação inversa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8. Script utilizado no desenvolvimento do modelo espácio-temporal  

Linha Código 

1 library(glmmADMB) 

2 library(ggplot2) 

3 library(R2admb) 

4 # 

5 setwd("…")  

6 #data import 

7 data.set <- read.table("….csv", header=TRUE, sep=",", na.strings="NA", 

dec=".") 

8 # 

9 data.set$Id_Novo_1<-as.factor(data.set$Id_Novo_1) 

10 # 

11 my_glmm<-glmmadmb(formula = nr_ovos ~  

GDD+GDD_1+prec_a1+prec_a2+prec_a3+prec_d+prec_d1+prec_d2+prob

+(1|Id_Novo_1), data = data.set, family = "poisson", zeroInflation = TRUE, 

debug = TRUE) 

12 my_glmm_neg<-glmmadmb(formula = nr_ovos ~ 

GDD+GDD_1+prec_a1+prec_a2+prec_a3+prec_d+prec_d1+prec_d2+prob

+(1|id_novo), data = data.set, family = "nbinom", zeroInflation = TRUE, 

debug = TRUE) 

13 # 

14 summary(my_glmm) 

15 summary(my_glmm_neg) 

 


