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RESUMO. 
Nesta pesquisa, foi abordada uma problemática sobre temática ecológica, que se trata da invasão de 
animais silvestres nas cidades devido ao mau planejamento urbano, exercendo um estudo 
aprofundado com base em artigos e reportagens locais, apontando os problemas pela briga de 
espaço entre o homem e a natureza. As cidades estão crescendo de uma forma desordenada por 
falta de um bom planejamento ao mesmo tempo em que o mundo enfrenta uma perda significativa 
em sua fauna, temos esse trabalho como um meio de alerta a sociedade, em busca de uma melhoria 
no planejamento urbano para um bem geral. 
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ABSTRACT. 

In the survey will address a problematic with ecological theme, it is the invasion of wild animals in 
cities due to poor urban planning, exercising a thorough study based on articles and local news 
reports. Pointing out the problems by fighting space between man and nature. Cities are growing in a 
disorderly manner due to lack of good planning while the world faces a significant loss in its fauna, 
have this work as a warning means a society in search of an improvement in urban planning for 
general good. 

 
Keywords: Animals in the Cities. Poor Urban Planning. Deforestation. 
 

INTRODUÇÃO. 

A urbanização é uma crescente ação antrópica, e devido ao seu mau 

planejamento, não só para o Brasil, mas o mundo todo vem enfrentando grandes 

problemas ambientais, de pequenos até grandes impactos. Por conta disso, hoje são 

realizadas diversas pesquisas com temáticas ecológicas, para tentar ter controle 

desses impactos e também em busca de uma solução para esse grande problema. 

Um dos grandes problemas por conta do crescimento acelerado das cidades, 

é o desflorestamento e esse processo acaba trazendo diversos outros problemas, 

como alterações climáticas, erosões, apodrecimento do solo, perda de 

biodiversidade, entre outros. Pelos cálculos do Instituto Nacional de Pesquisa 

Espacial, a área desmatada na Amazônia até o ano de 2002 era de 

aproximadamente 543.965 km². A Mata Atlântica perdeu aproximadamente 93% da 

sua cobertura vegetal, na qual, esse problema também atingiu o Cerrado de acordo 
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com o Ministério do Meio Ambiente, 67% do bioma sofreu modificação e a Caatinga 

teve perda da metade de sua vegetação. 

Agregado a essa problemática acontece as invasões de animais silvestres no 

meio urbano. Sem um local adequado para sobreviver e para o desempenho do seu 

nicho ecológico, os animais sentem a necessidade da procura de novos espaços, 

chegando assim ao meio urbano. 

 
 MATERIAL E MÉTODOS.  

Para a elaboração deste trabalho, foram coletadas e estudadas algumas 

referências através de artigos científicos que abordam temáticas ecológicas e de 

planejamento urbano, conforme publicado em Alexandrino e Eduardo Roberto.  

Durante a pesquisa, obteve-se também uma série de conhecimentos 

adquiridos a partir de reportagens locais através de relatos e diálogos de 

profissionais da área que abordam o tema principal do trabalho: invasão de animais 

silvestres nas cidades devido ao mau planejamento urbano. 

Segundo publicação do jornal Gazeta do Povo (2011): 

 

Sem local adequado para viver, os animais se deparam com a necessidade 
de percorrer outros espaços para conseguir alimentos. “A ausência de 
grandes áreas naturais para espécies que necessitam desses espaços, 
como as suçuaranas (onças-pardas), as empurra para as áreas urbanas”, 
enfatiza o professor de Zootecnia da Universidade Federal do Paraná 
(UFPR), Fernando Passos. Ele também atua no grupo de pesquisas de 
biodiversidade, conservação e ecologia de animais silvestres da instituição. 
(GAZETA DO POVO, 2011). 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO. 

Através da leitura de artigos e de reportagens coletadas, foi possível 

compreender de forma clara, a grande desarmonia ambiental que o planeta está 

enfrentando atualmente, devido ao mau planejamento urbano, onde há relatos sobre 

a aparição de animais nas cidades, principalmente casos em que o animal está 

perdido em vias principais, acontecendo assim o atropelamento dos mesmos, 

causando uma perda significativa da fauna da região.  

Além disso, as aves também são vítimas deste acontecimento, em 

decorrência do crescimento das cidades e do desmatamento aumentar cada vez 

mais, fazendo com que a migração das aves para as cidades cresçam, favorecendo 

assim a captura dessas aves para cativeiro e contrabando. 
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CONCLUSÃO 

A partir das pesquisas e estudos efetuados sobre temáticas ecológicas, pode-

se afirmar que o meio ambiente precisa ter mais atenção, cujo o mesmo necessita 

de uma solução para a perda da fauna devido ao crescimento desordenado das 

cidades, sendo que hoje existem estudos para implantações de parques no meio 

urbano, mas a questão ainda precisa ser analisada do lado de fora, o lado que está 

sendo devastado e ameaçado pelo homem. 
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