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ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE RUA: UM ESTUDO DE CASO NO MUNICÍPIO
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Resumo: No Brasil existe uma grande quantidade de animais abandonados nas

ruas, sofrendo com a falta de alimentação e expostos a todos os tipos de perigos,
além dos riscos das zoonoses para a saúde pública. Nesse contexto, esse
trabalho busca possibilitar ajudar os animais em situação de rua do município de
Santana do Cariri – Ceará, através do ampliamento de um projeto já existente
na cidade, aumentando o número de comedouros e bebedouros, implementando
a castração nos animais e incentivar a população a adotar e doar mensalmente
suplementos para os animais que tanto sofrem nas ruas desse município, a partir
do ano de 2018, utilizando-se da metodologia tabular descritiva. Observou-se
que para a ampliação do projeto ser eficaz é essencial o apoio de voluntários
para que sejam instalados mais 3 comedouros e 3 bebedouros nas ruas,
necessita-se também que ocorra em média 7 castrações no ano, além das
doações mensais de 125kg de ração. Vale ressaltar que pretende-se promover
ações para incentivar a população, com a contribuição de taxas mensais fixas
através de um aplicativo e bazar beneficente 3 vezes ao ano. Contudo, diante da
vulnerabilidade que esses animais vivem, é fundamental que a população se
sensibilize, pois eles vivem indefesos sem nenhum apoio do governo.
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1. Introdução
Existe uma grande quantidade de animais abandonados nas ruas, com
pouca e inadequada alimentação, expostos a todos os perigos. Além disso,
sofrem o risco de contraírem muitas zoonoses, com riscos para a saúde pública.
Estes animais ficam aquém das autoridades públicas e do meio social, pois ficam
suscetíveis a questão da reprodução natural. A maioria não possui pedigree,
vivem sem cuidados e não possuem perfeita aparência, isso comina em
preconceitos e uma rejeição na adoção dos animais.
Conforme a Organização Mundial da Saúde apud ANDA (2013) estima
que só no Brasil existem mais de 30 milhões de animais abandonados, entre 10
milhões de gatos e 20 milhões de cães.
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Contudo, esse trabalho tenta buscar ajudar esses animais que tanto
sofrem sem lar e que tanto precisam de apoio, através do ampliamento do
Projeto Conectar na cidade de Santana do Cariri – Ceará.
2. Objetivo
O objetivo deste trabalho é a minimização dos problemas vivenciados
pelos animais em situação de rua em Santana do Cariri - Ceará, a proposta
central desse estudo visa a ampliação e o melhoramento do Projeto Conectar,
aumentando os comedouros e bebedouros, implementar a castração nos
animais e incentivar a população a adotar e doar mensalmente suplementos para
os animais que tanto sofrem nas ruas deste município, a partir do ano de 2018.
3. Metodologia
A presente investigação pauta-se em uma pesquisa de caráter tabular
descritivo. Para isso, foram realizadas pesquisas pertinentes objetivando se
familiarizar com o problema dos animais em situação de rua e contribuir para
solucionar este problema que tanto aflige esses animais no município de
Santana do Cariri – Ceará. Através do ampliamento do Projeto Conectar (projeto
social que ajuda exclusivamente os animais abandonados), com a
implementação de novos comedouros e bebedouros, implementar a castração
nos animais e incentivar a população a adotar e doar mensalmente suplementos
(ração), a partir do ano de 2018. Na coleta de dados foram utilizados
procedimentos relacionados a pesquisa de campo como: observação in loco dos
animais de rua, entrevistas semiestruturadas e registro de imagens.
4. Resultados
Os comedouros e os bebedouros serão instalados em locais estratégicos,
espalhados na cidade de Santana do Cariri - Ceará, em locais onde se
concentram maior números de animais. Como por exemplo próximo aos
mercados, a perspectiva é que sejam instalados a partir do terceiro mês de
implantação do projeto. Os canos serão adquiridos através de doações da
comunidade local. Logo após a aquisição com a colaboração dos voluntários
começaram a ser instalados com o prazo para finalização desta primeira etapa
a ser concluído no terceiro mês.
Ainda no primeiro mês serão desenvolvidas campanhas educativas numa
tentativa de sensibilizarmos a população e assim contarmos com este apoio
fundamental, que é a comunidade conseguindo assim maior número de
subsídios doados, e o apoio no cuidado com os animais.
Será criado um aplicativo a partir do terceiro mês de implementação do
projeto para ter um controle mensal de doações e para incentivar mais ainda as
doações. Será iniciado no projeto um bazar, onde espera-se doações de roupas
usadas da comunidade, pretendendo ser realizado 4 eventos ao ano para ser
feito as vendas e o dinheiro ser destinado ao projeto.
Será iniciado o procedimento da castração a partir do 3° mês de
melhoramento do projeto, com uma perspectiva de castrar sete animais
anualmente, para isso será contado com o apoio de veterinários voluntários, a
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partir do segundo ano a perspectiva é que mensalmente seja dobrado o número
de castrações.
4.1 Aspectos Quantitativos
Na tabela 1, pode observar as formas de arrecadação para conseguir o
funcionamento do projeto para beneficiar os animais de rua em Santana do Cariri
– Ceará.
Tabela 1: Formas de arrecadação
Produtos
Faturamento 1º Ano
Quantidade

Preço Unitário Mensal

Faturamento
Anual
R$ 800,00

Bazar

4 eventos (ano)

R$ 200,00

Aplicativo

20 pessoas
(mês)

R$ 15,00 (cada
pessoa)

R$ 3.600,00

Voluntários

20 pessoas
(mês)

R$ 15,00 (cada
pessoa)

R$ 3.600,00

TOTAL:

R$ 8.000,00

Fonte: Elaboração própria
Na tabela 2, observar-se os custos necessários para conseguir o
funcionamento do projeto para beneficiar os animais de rua em Santana do Cariri
– Ceará.
Tabela 2: Investimentos e Custos
Discriminação
Ração

Quantidade
Mensal
125 kg

Valor Mensal
R$ 437,50

Castração

7 (ano)

R$350,00 cada R$ 2.450,00

Comedouros

3 (ano)

R$ 50,00 cada

R$ 150,00

Bebedouros

3 (ano)

R$ 50,00 cada

R$ 150,00

TOTAL:

Fonte: Elaboração própria
4.2 Executores/Apoiadores/Financiadores

Valor Anual
R$ 5.250,00

R$ 8.000,00
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Para o funcionamento do projeto conta-se com a participação de 20
voluntários mensal. Os financiadores serão a população Santanense e os
fundadores do projeto. Vale destacar que já existem alguns voluntários que
participam do Projeto Conectar, na qual já executam algumas atividades em
benefício dos animais em Santana do Cariri - Ceará. Para a execução do Bazar
será necessário no mínimo três voluntários para recolher as roupas e realizar o
evento das vendas. Já para a execução da castração será necessário um
veterinário voluntário apto a fazer a cirurgia cobrando apenas o material cirúrgico
e um voluntário que leve o animal de Santana do Cariri – Ceará para a cidade
onde será realizado a cirurgia, pois a cidade não ter nenhum porte estrutural para
a realização da cirurgia. Para o controle geral do aplicativo será necessário o
apoio de um voluntário, já para a instalação dos comedouros e bebedouros será
necessário o apoio de dois voluntários. Vale destacar que um veterinário já se
candidatou para ser voluntario para a realização das cirurgias e já possui um
voluntário para a criação do aplicativo. A seguir no quadro 1, observa-se o
cronograma para a execução do projeto.
Quadro 1 - Cronograma
Cronograma
Ação a ser realizada

1° mês

Instalação
comedouros

de

Instalação
bebedouros

de

Campanhas educativas
Campanhas
castração inicial

para

Campanhas
para
castração
visando
atender seis ou mais
animais

2° mês

3° mês

4° mês

5° mês

x

6° mês
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Castrações

x

Bazar

x

Aplicativo

x

x
x

x

x
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5. Conclusão
Vistos os benefícios oferecidos aos animais que estão vulneráveis aos
riscos existentes nas ruas. O referido projeto será viável, uma vez que busca a
minimização desta situação precária que se encontra esses animais indefesos,
e a conscientização da sociedade que ainda age de forma indiferente mediante
a situação. Com base em estudos realizados foi identificado a necessidade e a
viabilidade do projeto, mediante analise contatou-se por base nos cálculos
executados sob a doação de voluntários que os dispêndios serão cobertos
através de tais doações. Desse modo, percebe-se o quanto é importante para a
cidade de Santana do Cariri - Ceará, aumente a quantidade de bebedouros e
comedouros, para que mantenham livre de fome e sede os animais que se
encontram abandonados na cidade.
Verifica-se também, que é essencial que haja campanhas de
conscientização, para que a população, se engaje mais como voluntários,
fazendo mais doações, e que venha a diminuir os maus tratos e o abandono dos
animais nas ruas. Sobre a castração, é de suma importância que seja implantada
no Projeto Conectar, para conter a natalidade da população canina e felina que
se encontra nas ruas da cidade e consequentemente diminua o risco de
contração de zoonoses.
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