
PESQUISA QUANTITATIVA SOBRE PROTETORES DE ANIMAIS
DOMÉSTICOS (CÃES E GATOS) NA CIDADE DE PETRÓPOLIS RJ – 2022.

OBJETIVO

Identificar a ação dos protetores e saber o número de animais que precisam de
cuidados e adoção por região. A situação de abandono de cães e gatos
aumentou após a tragédia de 15 de fevereiro de 2022.

METODOLOGIA

Formulário disponibilizado no Googles Docs, contato feito por meio de número
de whatsapp. Foi solicitado o nome e telefone do protetor para que possamos
futuramente criar uma rede de cooperação por região. Participaram da
pesquisa 58 pessoas.

O chamamento para a pesquisa foi feito por meio de divulgação entre
protetores da cidade, e matéria divulgada nos seguintes veículos: Petrópolis
em Cena e Diário de Petrópolis.

A participação foi voluntária num período de 03 meses.

PERGUNTAS

1) Qual a sua região de atuação?

Alto da Serra / Chácara Flora 5
Bingen 2
Castelânea / Praça Pasteur / Praça Catulo 4
Caxambu / Centro 4
Duchas 2
Estrada da Saudade 3
Itaipava / Madame Machado / Vila Rica 8
Itamarati / Cascatinha 1
Mosela / Moinho Preto / Pedras Brancas 5
Nogueira / Corrêas 6
*Petrópolis 2
Posse 3
Quarteirão Brasileiro 1
Quarteirão Ingelheim 1
Quitandinha / Quarteirão Italiano / Mauá 4
Retiro 2
Secretário / Pedro do Rio 2



Valparaíso 3
*Protetores que ajudam em vários bairros da cidade.

2) Quantos cachorros estão sob sua guarda?

Alto da Serra / Chácara Flora 54
Bingen 16
Castelânea / Praça Pasteur / Praça Catulo 17
Caxambu / Centro 59
Duchas 0
Estrada da Saudade 14
Itaipava / Madame Machado / Vila Rica 46
Itamarati / Cascatinha 5
Mosela / Moinho Preto / Pedras Brancas 61
Nogueira / Corrêas 85
*Petrópolis 34
Posse 78
Quarteirão Brasileiro 0
Quarteirão Ingelheim 16
Quitandinha / Quarteirão Italiano / Mauá 109
Retiro 29
Secretário / Pedro do Rio 351
Valparaíso 18

TOTAL 984

3) Quantos gatos estão sob sua guarda?

Alto da Serra / Chácara Flora 68
Bingen 11
Castelânea / Praça Pasteur / Praça Catulo 21
Caxambu / Centro 44
Duchas 10
Estrada da Saudade 49
Itaipava / Madame Machado / Vila Rica 175
Itamarati / Cascatinha 2
Mosela / Moinho Preto / Pedras Brancas 38
*Nogueira / Corrêas 64
*Petrópolis 20
Posse 30
Quarteirão Brasileiro 1
Quarteirão Ingelheim 16
Quitandinha / Quarteirão Italiano / Mauá 38
Retiro 27
Secretário / Pedro do Rio 0
Valparaíso 10



TOTAL 624
* Protetores realizam projeto permanente de castração.

4) Quantos animais são castrados?

Do total de 1.608 animais (cães e gatos), 707 são castrados.

5) Recebe alguma ajuda da prefeitura?

Todos afirmaram que não.

6) Recebe ajuda de algum projeto?

Não 80%

Sim 20%

Projetos mencionados: Rio Ecopets / Tampinhas, Castração RJ PET, Projeto
Ambiental Corrêas.

7) Tem parceria com alguma clínica veterinária?

Não 80%

Sim 20%

8) Compra ração e/ou medicamentos direto do distribuidor?

Somente 1 protetor respondeu que sim.

9) Possui dívidas relacionadas a manutenção dos animais?

Não 50%

Sim 50%

10)Em caso afirmativo, qual o valor da dívida?

Até R$ 5.000,00 :16 protetores

Entre R$ 5.000,00 e R$ 10.000,00: 4 protetores

11)Você alimenta cães de rua? Quantos?

Sim 70%. Estimativa de 275 cães de rua.



Não 30%

12)Você alimente colônias de gatos? Quantos?

Sim 40%. Estimativa de 344 gatos, sendo que alguns protetores não souberam
indicar um número preciso.

Não 60%

Considerações

O total de 1608 animais corresponde aos animais domésticos (cães e gatos)
que possuem um lar temporário ou definitivo, e recebem os cuidados
essenciais: alimento, vacinas, vermífugo e cuidados médicos. Grande parte
deles está à espera de um lar definitivo. Acompanhando há cerca de 10 anos o
trabalho de alguns protetores da cidade podemos afirmar que este número é
muito maior, já que não houve participação de todos na pesquisa.

A existência destes protetores é essencial para a cidade. Considerando que
dos 1608 animais, 707 são castrados, estamos lidando com números
realmente absurdos:

Considerando que apenas um casal de cães (não castrados
) tenha uma expectativa de vida de 10 anos, somente esta dupla vai ser
responsável por 12 filhotes por ano. E se cada filhote e sucessivas gerações
também não forem castradas haverá em 10 anos cerca de 400 mil novos cães
abandonados.

Significa que os 707 animais castrados evitaram uma superpopulação de
cães e gatos. E isto sem contar o trabalho de algumas ongs e protetores
que já estão há mais de 20 anos atuando na cidade.

Levando em consideração que os respondentes estão em 30 bairros e a cidade
possui cerca de 65, acreditamos que o número de animais sob cuidados e
também abandonados é muito maior do que informado nesta pesquisa.

Educação e castração são fundamentais para que haja diminuição do número
de animais abandonados e/ou que sofrem maus tratos. Informação nas escolas
sobre os cuidados ajudará na formação de crianças, jovens e adultos mais
conscientes. Programas permanentes de castração e disseminação desta
informação em todos os bairros da cidade, principalmente nas áreas mais
carentes é essencial.



Cães e gatos são seres sencientes, ou seja, possuem capacidade de avaliar
ações externas, lembrar de eventos, consequências, perceber riscos, ter
sentimentos e até certo grau de consciência. Promover uma vida digna para os
animais domésticos é nossa obrigação. Além de todo o bem-estar que a
presença destes seres promove nos lares.

“A compaixão pelos animais está intimamente ligada a bondade de caráter, e
quem é cruel com os animais não pode ser um bom homem”.

Arthur Schopenhauer 

https://www.pensador.com/autor/arthur_schopenhauer/

