
ARTIGO DE OPINIÃO

Sobre incursões da fauna silvestre a áreas urbanas durante a
pandemia do novo coronavírus

Elidiomar Ribeiro Da-Silva1* & Luci Boa Nova Coelho2

1-Laboratório de Entomologia Urbana e Cultural, Departamento de Zoologia, Instituto de Biociências, 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), Rio de Janeiro, RJ

2-Laboratório de Entomologia, Departamento de Zoologia, Instituto de Biologia,
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Rio de Janeiro, RJ

*elidiomar@gmail.com

Resumo

Em janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou como pandemia o surto de um novo
coronavírus, de origem zoonótica, iniciado na China e rapidamente disseminado pelo planeta. Como a
transmissão do vírus se dá pelo contato pessoa a pessoa, na inexistência de vacina e medicamentos
eficientes, a forma mais adequada de se lidar com o problema é a prevenção do contágio, através do
distanciamento social. Recolhidos a suas casas, os seres humanos deixam as cidades vazias e essas vêm
recebendo a visita de integrantes da fauna silvestre, com relatos sendo feitos pela imprensa e nas redes
sociais. Quando superarmos esse grave problema de saúde pública global, será necessário que se
repense a relação dos humanos com os elementos faunísticos e com o meio ambiente como um todo.
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Abstract

On wild fauna incursions to urban areas during the new coronavirus pandemic. In January 2020, the
World Health Organization declared the outbreak of a new coronavirus, of zoonotic origin, which started
in China and rapidly spread across the planet as a pandemic. As the transmission of the virus occurs
through person-to-person contact, in the absence of an effective vaccine and medication, the most
appropriate way to deal with the problem is the prevention of contagion through social distance. Human
beings, gathered in their homes, leave the cities empty and these have been visited by members of the
wild fauna, with reports being made by the press and on social networks. When we overcome this
serious problem of global public health, it will be necessary to rethink the relationship between humans
and fauna elements and the environment as a whole.
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Introdução

Cerca de 60% das doenças infecciosas emergentes que afetam humanos são de origem animal,
as zoonoses, sendo que mais de dois terços dessas se originam da vida silvestre. Malária, AIDS, peste
bubônica e doenças de coronavírus são exemplos de doenças zoonóticas (ELLIFF, 2020). Em dezembro de
2019, em Wuhan, China, um novo coronavírus do gênero dos betacoronavírus (Coronaviridae), o SARS-
CoV-2, foi identificado como causa de doença respiratória aguda grave, COVID-19 (MINISTÉRIO DA SAÚDE,
2020b). Em janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o surto como uma
emergência de saúde pública de interesse internacional e, em março de 2020, com a disseminação do
vírus por diferentes países, foi declarada a pandemia. A transmissão do novo coronavírus se dá pelo
contato pessoa a pessoa e por meio de fômites (objetos inanimados ou substâncias capazes de reter e
transportar organismos contagiantes) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020b). A China está conseguindo bloquear a
epidemia provavelmente porque está identificando e isolando pelo menos 80% dos contactantes (SILVA,
2020). Como a força de contaminação depende das interações entre pessoas, é necessário que se altere
a rotina comportamental, com a implementação de distanciamento social ou quarentena (VILLELA, 2020),
o que deixa as ruas vazias. Assim, ao longo deste início de 2020, o novo coronavírus se tornou um
assunto muito discutido por todo o planeta, popularizando termos como “pandemia”, “distanciamento
social”, “quarentena”, “mitigação” e “contingenciamento” (ELLIFF, 2020; IAMARINO, 2020).

Na Ásia

Certamente uma das cenas mais incomuns atribuídas à pandemia de SARS-CoV-2 foi a da guerra
por território e recursos protagonizada por hordas de macacos, nas proximidades de um templo na
cidade histórica de Lopburi, Tailândia (Figura 1). Milhares de macacos da espécie Macaca fascicularis
Raffles, 1821 (Primates: Cercopithecidae) vivem em Lopburi e no complexo do Templo Phra Prang Sam
Yot, localizado nas proximidades e que data do século XIII. Os grupos de macacos estão acostumados a
receber comida dos turistas que visitam o local todos os dias. Cerca de 39 milhões de turistas visitaram a
Tailândia em 2019, segundo a rede de televisão BBC, sendo 10 milhões dos quais, chineses. As
proibições de viagens em curso na China (e, cada vez mais, em todo o mundo) prejudicaram seriamente
a indústria do turismo na Tailândia. Com a queda acentuada do turismo – consequência direta das
restrições impostas pelo coronavírus - diminuiu também a oferta de comida grátis para os macacos.
Gangues de macacos batalham na cidade em busca dos poucos recursos disponíveis (SPECKTOR, 2020),
sendo que alguns tomaram o prédio da prefeitura local (PULITZER, 2020). De fato, o aumento da
população humana causou reduções graves nas populações de primatas não-humanos, motivadas pelo
encolhimento da vegetação natural e pela a diminuição da oferta de alimentos e espaço de vida.
Algumas espécies de macaco se adaptam bem à presença de seres humanos, ocupando pequenas áreas
de hábitat perto de vilarejos, cidades e, principalmente, templos, onde são tolerados e até protegidos
por motivos religiosos. Deslocados de seus hábitats naturais, os macacos se tornam mais dependentes,
menos ativos, mais agressivos com os humanos e menos saudáveis (AGGIMARANGSEE, 1991). Comuns
nessa área de transição floresta-cidade, os macacos M. fascicularis são os primatas mais frequentes na
Tailândia, sendo considerados com baixo risco de extinção. No entanto, eles estão ameaçados pela
fragmentação do hábitat e por problemas de consanguinidade e hibridação (MALAIVIJITNOND & HAMADA,
2008).

A cidade de Nara, um dos destinos turísticos mais populares do Japão, esteve recentemente nos
noticiários de todo o mundo devido à invasão de rebanhos de cervos (Artiodactyla: Cervidae) às áreas
urbanas (Figuras 2-3). De fato, a cidade é lar de milhares de cervos, os quais podem ser encontrados em
um parque, o Nara Park, e, ocasionalmente, nas ruas próximas. No parque, além de se alimentarem
naturalmente, os cervos se deliciam com biscoitos de arroz, especialmente vendidos para que os turistas
alimentem.
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os alimentem. Como o número de turistas caiu drasticamente devido à pandemia, os cervos saem do
parque em busca de comida. São fartamente noticiados pela imprensa os relatos de avistamentos em
lugares onde eles geralmente não eram vistos, sempre em grande número, algo nunca presenciado na
localidade (MCGEE, 2020). Popularmente conhecidos como sika, tais cervos são um ícone cultural do
Extremo Oriente e pertencem à espécie Cervus nippon Temminck, 1838, importante componente da
fauna do leste da Ásia e que foi introduzida em outras regiões do mundo (MCCULLOUGH, 2009),
especialmente na Europa, por motivo de caça (BA et al., 2015). O sika tem uma longa história de
importância cultural no Nara Park, começando no século VIII com a lenda de que um deus adentrou o
parque montado em um cervo branco. Protegida por motivos religiosos, a população cresceu e se
tornou domesticada, resultado de sua interação frequente com as pessoas que visitavam os santuários
religiosos no parque (TORII & TATSUZAWA, 2009).
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Figura 1 - Gangues rivais de macacos brigam nas ruas da Tailândia. (Foto: Sasaluk Rattanachai / Facebook)
(SPECKTOR, 2020). Detalhe: desenho livre do hábito da espécie.

Figura 2. Jovem cervo na estação de metrô de
Nara, Japão. Foto: Anna Ayvazyan (MCGEE, 2020).
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Na Europa

A Itália é, atualmente, um dos países em que a situação de pandemia do SARS-CoV-2 é mais
preocupante. De modo tardio, as autoridades italianas decretaram a contenção quase total e irrestrita
das atividades. Isso, obviamente, impactou o turismo, especialmente nas praças mais procuradas, como
Veneza. Os poluídos canais da famosa cidade italiana, com apenas alguns dias de redução da atividade
humana, passaram a apresentar um aspecto mais límpido, possibilitando, por exemplo, a visualização de
peixes (Figura 4). E, para júbilo da internet, cisnes-brancos, Cygnus olor (Gmelin, 1789) (Anseriformes:
Anatidae), foram registrados na localidade (Figura 5). Entretanto, deve-se destacar que o prefeito de
Veneza, em declaração à rede de televisão CNN, explicou que a água dos canais venezianos pode
parecer mais clara, porque há menos tráfego de barcos, mas isso não necessariamente representa uma
melhoria na qualidade (SRIKANTH, 2020). Muitas das postagens que exaltam a presença de peixes e cisnes
em Veneza também mencionam a presença de um golfinho nadando nos canais (GULZAR, 2020; SRIKANTH,
2020), porém o vídeo usado como testemunha (Figura 6), na verdade, foi registrado no Porto de Cagliari,
no Mar Adriático (THE CUBE, 2020). Não deixa de ser um registro muito interessante, pois a espécie
mostrada no vídeo, Tursiops truncatus (Montagu, 1821) (Cetacea: Delphinidae), embora seja
componente regular da fauna do norte do Mar Adriático, vem tendo seus números populacionais
reduzidos a partir da década de 1960 (BEARZI et al., 2004). Ainda na Itália, DELRIO (2020), pelo Twitter,
registrou visitantes urbanos incomuns, como patos em Roma (Figura 7) e javalis na Sardenha (Figura 8).
Um javali foi registrado correndo pelas ruas de Barcelona, Espanha, esvaziadas pela quarentena
(MANGUES
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Figura 3. Cervos no centro urbano de Nara, Japão, ante os olhares atônitos dos humanos (MCGEE, 2020). Detalhe:
desenho livre do hábito da espécie.
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(MANGUES, 2020). Vale destacar que o javali já vem, nos últimos anos, expandindo sua distribuição para
grandes centros metropolitanos europeus, como Berlim, Roma e a própria Barcelona (GOLD, 2019).

Entretanto
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Figura 4. Visibilidade da água dos canais de Veneza,
Itália, permitindo a visualização de peixes. Foto: Jacob
Schot (SRIKANTH, 2020).

Figura 5. Visão de Zatana: Vixen e
Homem- Animal, fantoches nas teias da
Aranha. LJA 2#23, 2008 Figura 5. Cisnes nos canais de Veneza, Itália. Foto: Laurel Boriçi

(SRIKANTH, 2020). Detalhe: desenho livre do hábito da espécie.
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Figura 6. Golfinho no porto de Cagliari, Itália.
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=cm7Py-PsXV4. Detalhe:
desenho livre do hábito da espécie.

Figura 8. Javalis, Sus scrofa Linnaeus, 1758 (Artiodactyla:
Suidae), na área urbana da Sardenha, Itália. Foto:
Francesco Delrio https://twitter.com/Cosodelirante.
Detalhe: desenho livre do hábito da espécie.

Figura 7. Fêmea (à esquerda) e macho (à direita) de Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758
(Anseriformes: Anatidae) em uma fonte de Roma, Itália. Foto: Francesco Delrio
(https://twitter.com/Cosodelirante). Detalhe: desenho livre do hábito da espécie.
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Na América do Sul

Ainda nestes tempos de pandemia e de reclusão da espécie humana, a área metropolitana de
Santiago, Chile, recebeu um visitante inesperado: uma onça-parda jovem (Figura 9), provavelmente
procedente de áreas montanhosas próximas, correu entre carros e outros elementos do cenário urbano.
Capturado, o animal foi levado a um jardim zoológico (MUÑOZ, 2020). Com distribuição por todo o
território chileno (OHRENS et al., 2015) e grande capacidade adaptativa, a presença da onça-parda, Puma
concolor (Linnaeus, 1771) (Carnivora: Felidae), em áreas urbanas e suburbanas de cidades médias a
grandes do continente americano ainda é rara, mas tende a se tornar mais comum. Em parte, isso se dá
devido as distâncias que separam áreas naturais e ocupações humanas estarem diminuindo (DUARTE,
2017). No Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, há registros fotográficos recentes do belo animal
percorrendo o centro dos municípios de Cachoeiras de Macacu (OLIVEIRA, 2018) e Petrópolis (DUARTE,
2017), isso ainda em tempos pré-coronavírus.

Em área urbana de Volta Redonda, RJ, foi registrada a presença de um lobo-guará (Figura 10),
perambulando pelas ruas vazias, registro confirmado pelo secretário municipal de Meio Ambiente,
Maurício Ruiz (CURY, 2020). O lobo-guará, Chrysocyon brachyurus (Illiger, 1815) (Carnivora: Canidae), é
uma espécie-chave do bioma Cerrado, mas que vem ampliando sua distribuição no Estado do Rio de
Janeiro (BERETA et al., 2017).

Discussão

As fotografias e vídeos amplamente divulgados, relativos aos conflitos entre gangues de macacos
nas ruas da Tailândia, imediatamente fazem com que um fã de cultura pop remeta à PLANETA DOS

MACACOS (1968; direção Franklin J. Schaffner), adaptação cinematográfica do livro francês LA PLANÈTE DES

SINGES, de Pierre Boulle, publicado em 1963. O filme fez tanto sucesso que gerou uma franquia que
perdura até os dias de hoje. Mas, basicamente, trata-se da história de um planeta dominado por
macacos, cabendo ao ser humano um papel subalterno na hierarquia natural e social (NOBOA, 2014). Ao
final
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Figura 9. Onça-parda na região metropolitana de Santiago, Chile. Fonte:
https://www.youtube.com/channel/UCcHtke0raf8vNYLM1Hbq3Jw. Legenda do vídeo: “onça-parda
caminha pela rua em quarentena”. Detalhe: desenho livre do hábito da espécie.
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final do filme, fica claro que o tal planeta dos macacos é a própria Terra, que foi tomada pelos símios a
partir dos erros do ser humano com o ambiente natural. Curiosamente, em um dos filmes mais recentes
da franquia (COSTA & BARROS, 2017), PLANETA DOS MACACOS: A ORIGEM (2011), dirigido por Rupert Wyatt, é
mostrado que a supremacia dos macacos teve início com uma pandemia virótica dizimando a maior
parte da população humana. Que a vida não imite a arte!

As ruas tomadas por macacos na Tailândia e as metrópoles em quarentena por todo o globo
lembram cenários de outra saga de grande sucesso: THE WALKING DEAD. Escrita por Robert Kirkman, a
longeva série de histórias em quadrinhos, lançada em 2003 pela pequena editora Image Comics, narra as
tentativas de sobrevivência de humanos em um mundo pós-apocalíptico dominado por zumbis. A
chegada à televisão, em 2010, através do canal AMC (GOMES, 2012), trouxe ainda mais popularidade à
franquia. De forma coincidente com o que tem sido observado no combate à atual pandemia, em que
autoridades representativas não chegam a um consenso quanto às melhores formas de ação, parece que
o fator que mais dificulta a sobrevivência da humanidade é, paradoxalmente, a própria interação
humana.

Em uma pandemia, como a que vivenciamos em relação ao coronavírus, empatia e solidariedade
são fundamentais, sendo necessário que cada um cumpra o seu papel. Infelizmente, não é o que
observamos, ao menos não sempre. Por exemplo, mesmo diante da necessidade de isolamento social e
quarentena, algo imprescindível para se deter o índice de progressão da virose, no Brasil, alguns grupos
se recusam a fazê-lo, quer sejam governantes ou cidadãos em geral. Assim, a situação atual, de certa
forma, lembra o drama moral retratado no filme A CAIXA (2010 – direção Richard Kelly), que conta a
história de uma família suburbana que recebe a visita de um homem misterioso. O estranho visitante
deixa com eles uma caixa contendo um botão de acionamento. Caso quem esteja com a posse da caixa
aperte o botão, ficará milionário, mas, ao mesmo tempo, algum desconhecido morrerá (ADOROCINEMA,
2010). Mais ou menos como a situação presente, em plena pandemia de SARS-CoV-2, em que a simples
recusa de se ficar em casa pode comprometer toda uma estratégia de contenção, levando à morte
pessoas desconhecidas.
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Figura 10. Lobo-guará em área urbana de Volta Redonda, RJ. Fonte: CURY (2020). Detalhe: desenho livre do
hábito da espécie.
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Após a quarentena, quando as coisas se normalizarem, vamos nos deparar com alguns animais
silvestres que aprenderam a chegar às cidades, como a onça-parda de Santiago e os javalis da Itália e da
Espanha. Diante deles, temos que ter paciência e respeito. Além dos visitantes esporádicos, no Brasil
temos uma série de animais que se adaptaram à vida urbana e, eventualmente, se expõem ao contato,
como gambás (Didelphimorphia: Didelphidae), corujas (Strigiformes) e macacos (Figura 11). E, com a
postergação do fim da quarentena, novos visitantes devem passar a frequentar as áreas urbanas.

No que se refere ao meio ambiente, mudanças – superficiais, é verdade – podem ser
presentemente observadas. Além da questão da presença de animais silvestres nas ruas das cidades em
quarentena, bem mais vazias de humanos, os índices ambientais apresentaram melhoras. Especialistas
apontam que a menor circulação de veículos durante a quarentena está colaborando para diminuir a
poluição atmosférica na Baixada Santista, possibilitando que os moradores consigam enxergar melhor as
estrelas (GATTO, 2020), isso após cerca de apenas dez dias de confinamento. Mas, é claro, essas
mudanças
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Figura 11. Exemplar de mico-estrela [Callithrix jacchus (Linnaeus, 1758) – Primates: Callitrichidae] em
um condomínio residencial no bairro de Marechal Hermes, Rio de Janeiro, RJ. Foto: Elidiomar Ribeiro
Da-Silva.
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mudanças não são significativas, à semelhança do que ocorre com os canais de Veneza. Tomando por
comparação o estudo de BECK & SILVA NETO (2018), que investigaram o impacto do rodízio de carros na
cidade de São Paulo, antes da questão dessa pandemia, percebe-se que mudanças para melhor na
qualidade ambiental tendem a demorar mais. O rodízio de carros pode contribuir para a redução de
compostos orgânicos voláteis no ar, mas não reduz significativamente os níveis de óxido de nitrogênio.
Ou seja, o rodízio, de forma isolada e nos parâmetros atuais, não é uma medida suficientemente
eficiente para a redução dos níveis de ozônio em São Paulo.

Assim, as políticas públicas de planejamento urbano devem considerar fatores meteorológicos,
ambientais e os precursores químicos da formação do ozônio, para reduzi-lo e promover a
sustentabilidade urbana (BECK & SILVA NETO, 2018). A verdade é que, assim como todo organismo vivo, o
ser humano gera impacto no meio ambiente, só que de modo menos sustentável que o das demais
espécies. Qualquer material ou substância danosa introduzida no meio ambiente é considerada uma
forma de poluição e há muitas coisas, com as quais estamos acostumados, que são grandes fontes de
poluição. O nosso meio de transporte, a comida que consumimos e as indústrias são todas fontes
potenciais de poluição (ELLIFF, 2020). Reduzir esse impacto é algo que devemos perseguir, tanto em
momentos de crise como de calmaria. Quem sabe a atual pandemia de coronavírus, terrível no que se
refere às projeções, não sirva para que repensemos nossos hábitos e priorizemos a qualidade de vida –
nossa e do nosso planeta?

Outro aspecto a ser destacado é que vários animais silvestres têm sido uma importante fonte
alimentar na história evolutiva humana e nas diferentes culturas. Estudos nesse sentido têm observado
e descrito a caça como uma prática cotidiana em várias partes do mundo, incluindo no Brasil (FIGUEIREDO

& BARROS, 2016). O manejo desses animais e o consumo de sua carne representam importantes fontes
de patógenos em todo o mundo, que devem ser monitorados com cuidado (ELLIFF, 2020). Em um artigo
aceito pelos pares e antecipadamente disponibilizado online, LAM et al. (2020) associaram a origem do
surto de SARS-CoV-2 a um mercado de Wuhan, no qual são vendidos animais silvestres. Embora
morcegos (Chiroptera) sejam os prováveis reservatórios desse coronavírus, a identidade de qualquer
hospedeiro intermediário que possa ter facilitado a transferência para humanos é desconhecida. Ainda
em tal artigo, foi relatada a identificação de coronavírus relacionados à SARS-CoV-2 em pangolins-
malaios (Manis javanica Desmarest, 1822 – Pholidota: Manidae), o que sugere que os pangolins podem
ser considerados possíveis hospedeiros no surgimento de novos coronavírus, devendo ser removidos de
mercados, a fim de evitar a transmissão zoonótica. Vale destacar que, há mais de uma década, CHENG et
al. (2007) já haviam alertado para a presença de grande reservatório de vírus do tipo SARS-CoV em
morcegos, o que, em associação ao hábito cultural de se comer mamíferos silvestres no sul da China, era
algo potencialmente perigoso.

Apesar do aviso dado pela ciência, sobre os problemas relacionados ao hábito de se consumir
animais silvestres, a corda continua arrebentando no lado mais fraco e sempre há o perigo de se
culpabilizar os possíveis hospedeiros do novo coronavírus. O que já acontece em alguns países, como o
Peru, onde grupos de pessoas têm matado morcegos, por considerá-los transmissores da doença
(ALCÂNTARA, 2020). Isso se assemelha ao vivenciado no Brasil, em 2016, quando de um grande surto de
febre amarela, em que primatas foram vítimas de agressões e maus tratos intencionais de pessoas
devido ao pânico gerado, bem como pela falta de informação sobre a transmissão da doença (VALE &
PREZOTO, 2017). Agora mesmo, segundo FOBAR (2020), a Comissão Nacional de Saúde da China publicou
uma lista de tratamentos recomendados para casos severos de COVID-19, incluindo injeções que contêm
pó de bile de urso (Carnivora: Ursidae). Uma abordagem no mínimo contraditória: encerrar o comércio
de animais silvestres vivos para alimentação por um lado (ELER, 2020), promover o comércio de partes
de animais silvestres por outro (FOBAR, 2020).
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Considerações finais

Embora exista toda uma área de pesquisa dedicada ao estudo da história natural e epidemiologia
de doenças da vida silvestre, talvez seja necessária uma abordagem mais integrativa da questão.
Principalmente levando-se em conta que a preservação da biodiversidade pode representar também
uma forma de se preservar a saúde humana (ELLIFF, 2020), o que é particularmente efetivo no que se
refere ao surgimento de novas zoonoses.

Ao ser futuramente superada, esta crise global de saúde pública pode constituir um marco para
se repensar as relações do ser humano com o meio ambiente e os recursos naturais. Temas delicados e
com grande apelo cultural, como o uso de animais silvestres na alimentação, nas práticas médicas e
religiosas locais, devem ser discutidos com cuidado e respeito, mas sempre à luz da ciência e
considerando o maior número possível de variantes. Principalmente, sem criminalizar culturas e práticas
tradicionais. Paralelamente, urgem esforços no sentido de se melhor conhecer a taxonomia e a história
natural dos animais que vivem nas proximidades das ocupações humanas, bem como o papel ambiental
e ecológico que desempenham. Tudo isso pode ser utilizado para se disseminar procedimentos de
educação ambiental, dentro dos princípios do respeito a todas as formas de vida.
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