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BIO 3 – Guarda responsável de cães e gatos 
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Barueri, 08 de setembro de 2020. 

 

 

 

1. DIAGNÓSTICO 

 

O município de Barueri está situado na região Metropolitana de São Paulo, possuí uma 

área de 65 km2 e sua localização apresenta as seguintes coordenadas geográficas: 

23º30'38" de latitude sul e a 46º52'34" de longitude oeste. Faz divisa a norte com o 

município Santana de Parnaíba; sul com Carapicuíba; leste Osasco e oeste Jandira e Itapevi 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI, 2005). 

Barueri possuí uma população fixa estimada pelo IBGE de 259.555 habitantes, 

flutuante de 130.000 pessoas, e uma população economicamente ativa de 119.000. A taxa 

de crescimento populacional de 1,95 % ao ano, densidade demográfica de 4.055 

habitantes por km², e está entre os dez municípios com maior crescimento populacional 

do Estado de São Paulo (CENSO 2014 - IBGE). 

O número crescente de cães abandonados é uma preocupação para as autoridades 

públicas em vários países. Alguns agravos à saúde e ao meio ambiente, como transmissão 

de algumas zoonoses, acidentes por mordedura e maus tratos podem ser associados às 

populações de cães e gatos. A esterilização de animais domésticos errantes ou sob a 

guarda da população de baixa renda e as campanhas educativas são exemplos de medidas 

tomadas na tentativa de resolver esse problema.  

De fato, para se avaliar o impacto de tais ações e campanhas é necessária uma análise 

quantitativa. Pesquisas mostraram que a esterilização aplicada continuamente o longo do 

tempo é capaz de reduzir a densidade populacional canina se não houver importação de 

animais de outras áreas. No entanto, mesmo para altas taxas de esterilização (por 

exemplo, 0,80 ano–1), uma redução de 20% na densidade populacional seria notada 

apenas após cerca de 5 anos de campanhas de esterilização (AMAKU, 2009).  

Dados informados pela Secretaria de Municipal da Saúde, através do cadastro – “Cartão 

Barueri”, revelam que a densidade populacional de cães e gatos de Barueri estimada é de 

2014 foi de 33.960 (cães) e 12.460 (gatos). 

Considerando a taxa de crescimento de Barueri estimada pelo IBGE entre 2010 e 2014 

de 2% ao ano, assumindo ser constante, aplicando-se a meta de castração de 80% e 

otimizando os recursos financeiros será necessária uma campanha continua durante 11 

anos para se atingir a meta (Ver tabela I). 

Consequentemente, ação de esterilização continua leva à conscientização da população 

quanto à guarda responsável que é o principal método para o controle da população canina 

domiciliada e não domiciliada.   
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Tabela I – Quantitativo de castração anual para cães e gatos,  

a taxa constante de crescimento populacional de 2% ao ano e meta de 80%. 

 

 

 CÁLCULO CASTRAÇÃO CANINOS CÁLCULO CASTRAÇÃO FELINOS CÁLCULO CASTRAÇÃO TOTAL 
 

CANINO 

33960 

POPULAÇÃO 

(+ 2%/ANO) 

ACÚMULO 

CASTRAÇÃO 

FELINO 

12460 

POPULAÇÃO 

(+2%/ANO) 

ACÚMULO 

CASTRAÇÃO 

POPULAÇÃO 

TOTAL 

46420 

POPULAÇÃO 

(+2%/ANO) 

ACÚMULO 

CASTRAÇÃO 
POPULAÇÃO - 2014  

(fonte: IBGE 2014) 

ESTIMATIVA DE 

CRESCIMENTO AO ANO 

(2%) 

         

2015 28526 35658 2593 10466 13083 951 38993 48741 3545 

2016 26981 36371 2453 9899 13345 900 36880 49716 3353 

2017 27677 37099 2516 10155 13612 923 37832 50710 3439 

2018 28219 37841 2565 10354 13884 941 38573 51724 3507 

2019 28785 38597 2617 10561 14161 960 39346 52759 3577 

2020 29360 39369 2669 10772 14445 979 40132 53814 3648 

2021 29947 40157 2722 10988 14734 999 40935 54890 3721 

2022 30546 40960 2777 11208 15028 1019 41754 55988 3796 

2023 31157 41779 2832 11432 15329 1039 42589 57108 3872 

2024 31780 42615 2889 11660 15635 1060 43441 58250 3949 

2025 32416 43467 2947 11894 15948 1081 44309 59415 4028 

2026 33064 44336 3006 12131 16267 1103 45196 60603 4109 

ALVO TOTAL   32587   11956   44544 
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2. PROPOSTA 

 

a) Castrar 80% da população de animais domésticos (cães e gatos) do município  

b) Registrar e microchipar a população de animais domésticos (cães e gatos) do 

município;  

c) Serviço de adoção de animais domésticos errantes (cães e gatos). 

  

3. FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO AMBIENTAL 

 

São utilizadas ferramentas distintas para cada proposta apresentada, bem como para 

divulgação do programa como um todo para a população em geral. 

 

a) Para informar a população em geral sobre as ações envolvendo a Gestão da Fauna 

Doméstica, constam informações permanentes no Portal da Prefeitura (Imagem 1). 

Além disso, o Cepad Barueri mantém sua página atualizada em duas redes sociais: 

Facebook e Instagram (Imagem 2). 

Em 2019, foi obtida - via parceria com a Subsecretaria Estadual de Defesa dos 

Animais - uma revistinha lúdica que aborda a temática da guarda responsável, que 

foi entregue a todos os estudantes da rede municipal de ensino (5º, 6º e 7ºs anos) 

(Imagens 3 e 4). Em 2020, o uso das redes sociais foi intensificado, com publicações 

tanto no perfil oficial da Prefeitura (@prefeituradebarueri) (Imagem 5) quanto no 

perfil da Secretaria (@semabarueri) (Imagem 6) 
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Imagem 1. Portal da Prefeitura, com informações 
permanentes sobre fauna doméstica, incluindo a 
guarda responsável de cães e gatos. 

 
Disponível em: 
<http://portal.barueri.sp.gov.br/secretarias/secretari
a-recursos-naturais-meio-ambiente/cepad>.  
Último acesso em: 02 set 2020. 
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Imagem 2. Páginas oficiais do Cepad Barueri no Facebook (esquerda) e no Instagram (direita). 

Atualmente, por conta da legislação eleitoral, ambas estão suspensas. 

 

 

 

 
Imagem 3. Registro da entrega de revistas informativas a estudantes da rede municipal de 

ensino em maio de 2019.  
Disponível em: <https://servicos.barueri.sp.gov.br/cms/Upload/Diario/pdf/JOB-1139-

29Mai2019-web_636946738584724344.pdf>. 
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Imagem 4. Registro da capa, contracapa e parte do conteúdo da revista 

entregue aos estudantes da rede municipal de ensino em 2019. 

 

     
 

     
Imagem 5. Publicações no perfil oficial da Prefeitura de Barueri no Facebook 

(acima) e no Instagram (abaixo) (@prefeituradebarueri)  

 

     
Imagem 6. Publicações no perfil da Secretaria de Recursos Naturais e Meio 

Ambiente no Instagram (@semabarueri) 
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b) Para informar sobre o serviço de castração, são utilizados os meios de comunicação 

de massa da Prefeitura, e por se tratar de tema de interesse da população, atrai os 

meios de comunicação da região toda. 

 
 

  

  

  

Imagem 7. Publicações nos diversos canais de comunicação da Prefeitura e da 

Secretaria sobre os mutirões de castração. 
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c) Para informar sobre o serviço de adoção de cães e gatos do CEPAD – Centro de 

Proteção ao Animal Doméstico,  

Em 2019, foi elaborado folheto informativo, bem como reportagens nos meios 

oficiais de comunicação da Prefeitura. Reportagens são publicadas periodicamente, 

para informar a população sobre o serviço de adoção do CEPAD. As redes sociais 

também são utilizadas para informar e incentivar a adoção (Imagem 8). 

      

 

 

Imagem 8. Acima, à esquerda, folheto informativo. Acima, à direita, publicações em redes sociais. 

Abaixo, reportagem no Portal da Prefeitura (Disponível em: 

http://portal.barueri.sp.gov.br/Noticia/02082019-cepad-registra-52-adocoes-de-caes-e-gatos-em-

julho). 
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Em 2020, a campanha de adoção teve que se adaptar às condições de quarentena do município, e 

as orientações sobre a “adoção delivery” e sobre a abertura de um canal via Whatsapp foram 

devidamente divulgadas nos meios de comunicação oficiais. Foram realizadas “lives” para abordar o 

assunto junto à população (imagem 9). 

         

        

        

Imagem 9. Uso das redes sociais da Prefeitura e da Secretaria para informar e estimular a adoção 

de cães e gatos no município. 
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4. EXECUÇÃO 

4.1 Castração 

a) Cirurgias realizadas permanentemente no CEPAD – Centro de Proteção ao Animal 

Doméstico e voltado aos animais errantes, de protetoras e de acumuladores; 

b) Mutirões de castração realizados nos meses de fevereiro, abril, junho, agosto, 

outubro e dezembro de 2019, voltados à população; Em 2020 houve mutirão para 

população em fevereiro, tendo sido suspenso após esse mês por causa da pandemia. 

Permaneceu, em quantidade reduzida, apenas a castração de animais errantes, recolhidos 

pelo CEPAD. 

  

 

4.2 Adoção 

a) Em 2019, houve diversas feiras itinerantes realizadas diariamente nos bairros da 

cidade. Em 2020, as feiras foram suspensas em março devido à decretação de quarentena 

no município (Decreto Municipal nº. 9.113, de 23 de março de 2020). 

b) Serviço permanente de adoção no CEPAD; 

  

 

c) A partir de junho de 2020, foram realizadas diversas lives nas redes sociais, para 

orientar a população e manter os índices de adoção; 
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4.3 Guarda responsável 

Entre junho e agosto de 2020, foram realizadas diversas lives nas redes sociais, 

para abordar outros temas vinculados à guarda responsável de cães e gatos. 
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4.4 RGA – Registro de Animais 

a) Publicada a lei que torna obrigatório o RGA, lei municipal 2.588/2017, e 

implantação do sistema de registro; 
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5. RESULTADOS  

 

2019 

  jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19 TOTAL 

Castração 56 666 71 581 106 523 43 589 83 650 190 524 4.082 

Adoção 19 38 55 37 38 50 58 40 28 61 41 42 507 

RGA 

(Registros) 
759 1.143 719 861 799 743 724 836 452 1044 432 622 9.134 

 

2020 

  jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 TOTAL 

Castração 201 551 91 26 17 21 158 83 0 0 0 0 1.148 

Adoção 51 60 32 32 32 63 79 47 0 0 0 0 396 

RGA 

(Registros) 
1084 510 387 0 12 2 119 160 0 0 0 0 2.274 
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