
17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

2º EAEX -  Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 

advindas da extensão universitária” 

1 

ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(X )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

ZOONOSES 
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Denilton Vidolin, dvidolin@yahoo.com.br4 

 

Resumo: Devido ao intenso deslocamento e à ocupação humana, extensas áreas periurbanas foram rapidamente 

incorporadas às cidades, provocando um desequilíbrio ambiental com total destruição de habitats naturais, 

levando muitos animais a viverem e se adaptarem às condições urbanas (Governo do Estado de São Paulo). 

Inúmeras espécies de animais, de diversas origens, encontram nas regiões urbanas redutos ecológicos que 

formam ecossistemas complexos nos quais a biodiversidade se relaciona com o meio e com outras espécies, 

inclusive com o homem. Portanto, esse trabalho teve como objetivo promover a disseminação do conhecimento 

sobre a fauna urbana e discutir como aspectos sociais estão relacionados aos problemas vinculados aos animais e 
às comunidades carentes na região de Ponta Grossa, Curitiba, Morretes e Pontal do Paraná, através de eventos 

como: palestras e exposições. Na ONG MUITIRAO em Curitiba e na ESCOLA BENVINDA em Pontal do Sul, 

Pontal do Paraná, foram realizadas exposições abordando o Tema Zoonoses para crianças do ensino fundamental 

e médio. O resultado mostrou ser positivo e satisfatório.   

Palavras-chave: Doenças parasitárias. Transmissão de doenças. Litoral do Paraná. 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

"Animais Urbanos: educação ambiental como ferramenta a uma problemática social" 

PÚBLICO-ALVO  

 Na região de Curitiba as atividades do projeto serão realizadas na ONG MULTI IRÃO 

situada no bairro Uberaba - Vila Icaray, por já ter sido detectada como uma área de 

necessidade de informações relacionadas a abrangência desse projeto.  

 Em Pontal do Paraná as atividades do projeto serão realizadas junto a escola 

Municipal "Benvinda de Miranda Lopes Correa", situada em Pontal do Sul - Pontal do 

Paraná, considerada uma área carente do município escolhido pelo fato de apresentar 

problemas de transmissão de doenças parasitarias, tais como dirofilariose uma parasitose 

canina, doença comum no litoral paranaense.  

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

1.Ponta Grossa - PR.     

2.Vila de Icaray, Bairro Uberada, Curitiba - PR. 

3.Pontal do Sul, Pontal do Paraná - PR. 

4. Bairro Carambiu Morretes -PR  

LOCAL DE EXECUÇÃO 

- Escolas municipais, estaduais e particulares 

- ONG MULTIRÃO em Curitiba.  

- Escola Benvinda - Pontal do Paraná 

- CPPOM/Guaratuba- UNESPAR/Prefeitura Municipal de Guaratuba 

JUSTIFICATIVA 

Devido à falta de planejamento o desenvolvimento urbano no país é marcado com o 

crescimento desordenado das áreas periféricas, tais espaços recebem constantemente uma 

grande população migrante. Além disso, a expansão da urbanização também se caracteriza 

pelos loteamentos residenciais e industriais crescentes, transformando a dinâmica social e 

política e o padrão de organização espacial nas áreas urbanas (Oliveira, 2002). A estrutura das 

cidades no Brasil é bastante variável, possuindo diferentes densidades de edificação e 

ocupação do solo. Desta forma, as definições entre áreas urbanas e periurbanas podem variar 

bastante (Kabashima, et all, 2009). 
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Devido ao intenso deslocamento e à ocupação humana, extensas áreas periurbanas 

foram rapidamente incorporadas às cidades, provocando um desequilíbrio ambiental com total 

destruição de habitats naturais, levando muitos animais a viverem e se adaptarem às 

condições urbanas (Governo do Estado de São Paulo). Inúmeras espécies de animais, de 

diversas origens, encontram nas regiões urbanas redutos ecológicos que formam ecossistemas 

complexos nos quais a biodiversidade se relaciona com o meio e com outras espécies, 

inclusive com o homem (Nunes, 2011). 

Assim, estabeleceu-se uma fauna ligada às cidades, denominada Fauna Urbana, que é 

composta por muitas espécies de animais que se adaptaram às condições urbanas, tirando 

proveito da abundância de alimentos provindos do desperdício e destinação inadequada de 

resíduos produzidos pelas pessoas (Curitiba, 2012). Todos os indivíduos, que de forma 

espontânea ou não, transitória ou definitiva utilizam dos recursos disponíveis nas áreas 

urbanas ou periurbanas podem ser considerados da fauna urbana (Curitiba, 2012). 

A imensa maioria da população vive nas cidades, juntamente com a fauna doméstica 

e diversas espécies silvestres e exóticas que vem ocupando essas áreas e algumas doenças 

passaram a ocorrer com mais frequência em áreas periurbanas ou urbanas, graças ao 

desequilíbrio ambiental que favorece o aparecimento de vetores nessas áreas (Tauil, 2006). 

Segundo a Comissão Nacional de Saúde Pública Veterinária – CNSPV, independente 

de classe social, a ocupação e o manejo desorganizado dos espaços têm sido responsáveis pelo 

surgimento e aumento de animais como, por exemplo, roedores, morcegos, pombos, baratas, 

mosquitos e moscas de distintas espécies. O crescimento de doenças como leishmanioses, 

leptospirose e raiva também está associado a este desequilíbrio, além do aumento do número 

de acidentes com animais peçonhentos (CNSPV, 2009). 

O desenvolvimento humano e a conservação do meio ambiente devem ser 

considerados nas práticas para o desenvolvimento sustentável, de forma que se possa 

encontrar equilíbrio conhecendo e respeitando as características biológicas de cada espécie em 

seu hábitat, inclusive as dos seres humanos. 

OBJETIVOS: 

GERAL 

Promover a disseminação do conhecimento sobre a fauna urbana e discutir como 

aspectos sociais estão relacionados aos problemas vinculados aos animais e às comunidades 
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carentes na região de Ponta Grossa, Curitiba, Morretes e Pontal do Paraná, através de eventos 

como: palestras e exposições. 

METODOLOGIA 

- Estratégia de ação: As atividades foram realizadas na Escola Municipal "Benvinda 

de Miranda Lopes Correa” em Pontal do Paraná e no Instituto "Multi Irão" em Curitiba - Vila 

Icaray, visando a troca de experiências das pessoas envolvidas, tais como os alunos das 

escolas municipal e crianças do instituto (ONG), alunos de graduação, professores, moradores 

das diferentes comunidades envolvidas e colaboradores das diferentes áreas de trabalho 

envolvidos no projeto.  

 - Exposições e Palestras de Animais Urbanos: Foram elaboradas exposições sobre 

zoonoses utilizando material do acervo do Laboratório de Zoologia da UEPG. As exposições 

foram elaboradas pelos acadêmicos de graduação envolvidos no projeto, que também foram 

responsáveis pela divulgação das informações nos stands e orientação da comunidade sob 

supervisão dos profissionais envolvidos. Foram elaborados materiais com imagens impressas 

e informações gerais, alguns materiais didáticos, e foi levado um Microscópio Estereoscópio 

(lupa). Dividimos a exposição em 5 stands, sendo as seguintes definições: 1. Material 

reciclado, lixo, moscas (miíases), baratas, Giardíase, Áscaris lumbricoides e Tênia: 

Foram produzidas imagens ilustrativas, também foi abordado a questão do cuidado e 

manuseio com o material reciclado e o lixo orgânico, os quais podem gerar a proliferação de 

animais e as doenças que podem ser transmitidas e prevenções. Além da utilização de banner 

com explicações e ciclo de desenvolvimento de algumas parasitoses, para a tênia havia 

modelo didático em tamanho real. 2.Aranhas, Escorpiões, Carrapatos, Piolhos: Estes 

pertencentes ao filo Arthropoda na classe Arachnida e Insecta (piolhos). Foram utilizadas 

imagens e figuras ilustrativas e animais em via úmida.  Foram utilizados banners com o ciclo 

de piolhos e carrapatos. 3.Ratos, Pombas, Cachorros e Gatos: foram apontadas as relações 

com o ambiente e as doenças que podem ser transmitidas, além dos cuidados, formas de 

prevenção, uso de figuras ilustrativas, modelo didático de rato e animais taxidermizados. 

4.Ofídios: Utilizou as serpentes em via úmida, para mostrar as diferenças entre as serpentes, 

sua importância ecológica. Também foi feito uso de imagens e figuras ilustrativas. 5.Dengue, 

Chikungunya e Zika: Neste stand foi atribuído informações e diferenças de cada um, 
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aspectos gerais e o cuidado e medidas preventivas que se deve ter, imagens ilustrativas e a 

utilização do Microscópio Estereoscópio (lupa), para a observação do mosquito da dengue.   

Na ONG "Multi Irão" foi realizada uma avalição qualitativa de perguntas e respostas 

objetivas pré e pós visitação utilizando imagens da temática e semelhantes, essa avaliação foi 

criada em folhas de e.v.a, para o pré com uma ordem de imagens e para pós avaliação com 

ordem diferente de imagens, para que não houvesse respostas induzidas.   

RESULTADOS 

Durante as exposições, acadêmicos e professores responsáveis, interagiram com os 

alunos das instituições descritas, questionando sobre a importância e conhecimento de 

zoonoses. Os resultados que pudemos obter até o momento com as duas exposições 

realizadas, é o entusiasmo dos alunos presentes nos dois locais. A realização da avaliação 

feita na ONG Multi Irão também foi satisfatória e positiva, sendo possível analisar a diferença 

pré e pós exposição. Abaixo imagens das exposições realizadas. 

FOTOS 

Figura 1 – Exposição na ONG Multi Irão- Curitiba. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: Acadêmicos explicando a temática descrita. 

 

Figura 2 – Exposição na Escola Municipal Benvinda de Miranda Lopes Correa 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 
 

 

                                                Legenda: Bolsistas do projeto durante a exposição. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nas duas instituições obtemos retornos imediatos, com comentários, apreciações, e 

elogios dos alunos e da mesma forma dos responsáveis por estas instituições, nos dando a 

segurança de que conseguimos atingir nosso objetivo de promover o conhecimento. Em 

relação a promover a disseminação do conhecimento sobre a fauna urbana tivemos retornos 

significativos e positivos que melhorou a discussão sobre a temática proposta melhorando a 

relação e o acolhimento da necessidade da comunidade atendida no projeto. 

APOIO 

Programa Universidade Sem Fronteiras-SETI-PR (Secretaria de Estado da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior). 
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