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Resumo 97

Interações Homem-Animal-Ambiente: estudo de caso no Baixo e Médio Xingu, Pará,
Brasil
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A gestão eficaz das principais  ameaças à fauna silvestre  é prejudicada,  pela limitada
compreensão das dinâmicas de transmissão interespecífica de patógenos, em ambiente
natural. Os resultados aqui apresentados derivam do Projeto de Controle de Endemias
Transmissíveis  à  Fauna  Silvestre,  em  interface  com  o  Plano  de  Conservação  dos
Ecossistemas  Terrestres  e  o  Programa  de  Educação  Ambiental,  do  Projeto  Básico
Ambiental  da  Usina  Hidrelétrica  Belo  Monte.  Durante  a  execução  do  projeto
(novembro/2011  a  setembro/2015)  foram  colhidas  amostras  de  727  animais  entre
silvestres (N = 421) e domésticos (N = 306) nas imediações dos municípios de Vitória do
Xingu,  Altamira,  Anapu  e  Senador  José  Porfírio,  PA.  As  amostras  sanguíneas  de
mamíferos  silvestres  foram  provenientes  de  indivíduos  resgatados  nas  áreas  de
supressão vegetal dos sítios construtivos do empreendimento e de cães domésticos de 61
locais de amostragem, entre comunidades, ilhas e vilarejos, onde 109 proprietários de
animais  domésticos  foram entrevistados.  A avaliação sorológica  dos cães contemplou
ainda,  amostragens  nas  Terras  Indígenas  Muratu,  Terrawagã,  Paquissamba e  Araras.
Além  de  cães  domésticos,  o  estudo  contemplou  animais  silvestres  de  cinco  Ordens
pertencentes à Classe Mammalia,  submetidos à investigação sorológica de cinomose,
parvovirose, leptospirose, toxoplasmose e leishmaniose visceral. Ao final de quatro anos
de atividade foi possível aumentar o conhecimento sobre as interações homem-animal-
ambiente dentro de cada uma das áreas amostrais e sobre as fragilidades na cadeia de
transmissão de patógenos. Os animais silvestres e domésticos amostrados se mostraram
reativos  aos  patógenos  testados  na  forma  de  imunoglobulinas  (IgG),  entretanto,  não
manifestaram  quaisquer  sinais  clínicos  patognomônicos.  Nas  áreas  estudadas  a
população faz uso, com muita frequência, de cães caçadores. A presença do cão nos
fragmentos  florestais  representa  uma  fonte  de  infecção  de  patógenos,  originalmente
domésticos, para o ambiente silvestre. Em 68,9% das propriedades visitadas foi possível
verificar a presença de pelo menos um contactante, como a galinha, o gato e/ou o porco
doméstico, ambos compartilhando ambientes ou de alguma forma relacionado direta ou
indiretamente  com  a  alimentação  dos  humanos.Frequentemente  foram  observadas
situações de cães que interagem e compartilham ambientes com diversos contactantes
(porcos domésticos, aves diversas, equídeos, bubalinos e caprinos), entrando em contato
com as fezes destes animais e disseminando patógenos, também no ambiente silvestre.
As  medidas  adotadas  até  o  momento,  principalmente  as  direcionadas  à  população
humana,  possuem  alcance  expressivo  nos  pontos  mais  sensíveis  da  cadeia
epidemiológica.  Uma  vez  orientado,  o  proprietário  dos  cães  poderá  considerar  a

Disponível em: http://grupobrasilverde.org.br/simposio-brasileiro-de-biologia-da-conservacao/       

mailto:roberto.ictio@gmail.com


Simpósio Brasileiro de Biologia da Conservação (Número 1, Ano 2017 – Anais, Resumos IV SBBC, Belo Horizonte, MG) - p.226
UFMG-Campus Pampulha, 03 a 07/12/2017. Organização: Bocaina Biologia da Conservação, Pós-graduações UFMG (Ecologia,

Conservação e Manejo da Vida Silvestre, Biologia Vegetal, Zoologia). Apoio: Capes, Fapemig, CNPq, CRBio-4 e LOG.

possibilidade de não adquirir um novo animal, refletir sobre a proximidade dos cães com a
fauna  silvestre  e  ainda,  prevenir  surtos  de  zoonoses  emergentes.  Sugere-se  que  as
instituições públicas responsáveis pela vigilância epidemiológica dos municípios devam
urgentemente implementar programas de vigilância e educação sanitária permanentes em
sua rotina de atividades visando, minimamente, orientar a população sobre os efeitos da
introdução das doenças no meio silvestre, além de seus impactos na saúde pública.
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