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As possíveis decorrências relacionadas à grande população de cachorros presente no Parque Estadual
Alberto Löfgren - PEAL, vem preocupando cada vez mais pesquisadores do Instituto Florestal, fomentando
diversas pesquisas e projetos para o enfrentamento deste problema (Catarucci & Kotez, 2006; Carvalho, 2006).

Entre as conseqüências negativas da interação Cão Unidade de Conservação estão a perda da
biodiversidade local e o risco de transmissão de doenças para funcionários e visitantes do Parque.

Devido à problemática, em 2006 foi executado o “Plano de Ação para Cães e Gatos Residentes e
Errantes do Parque Estadual Alberto Löfgren”. Em decorrência do Plano de Ação, foi realizada a campanha
“Animal Legal! Dono com Saúde fase 1” com coleta de sangue dos animais, vacinação e cadastro no RGA.
Asegunda fase da campanha, administrando o reforço da vacinação, foi realizada em 25 de novembro de 2006.

No PEAL existem cães domiciliados de propriedade dos funcionários residentes. Também há uma grande
população de animais comunitários que são alimentados por freqüentadores e funcionários. Além destes, existem
também os animais errantes, cães abandonados que moram nas ruas e acabam se dirigindo para as dependências do
PEAL. Quando a população de cães errantes aumenta muito, o Centro de Controle de Zoonoses é acionado para retirar
estes animais. Todavia, como o Parque recebe cerca de 4 mil visitantes por semana que “sentem pena” dos animais
abandonados, estes cães encontram alimentação fácil, o que torna o ambiente propício ao seu desenvolvimento.
Nestecontexto,mesmocomaretiradaperiódica,novosindivíduoschegamenovamenteapopulaçãodecãesaumenta.

Em geral, as pessoas têm pouco conhecimento sobre os cuidados que um animal de estimação
necessita, de modo que a falta de informação pode ser visualizada como um dos fatores de crescimento da
população de cães abandonados.

Neste contexto, questionamos como controlar a população de cães domésticos como espécie invasora
no PEAL e qual o nível de compreensão do conceito de posse responsável que os funcionários residentes do
PEAL possuem. A hipótese da pesquisa considera que a conscientização ambiental sobre posse responsável e
sobre a perda da biodiversidade é a melhor estratégia para controlar a superpopulação de cães no Parque.
Esta conscientização se faz necessária por que as pessoas dizem que “cuidam” de seus animais, mas não
praticam os cuidados necessários para o bem-estar físico, psicológico e ambiental do seu cão.

Á área de estudo é o Parque Estadual Alberto Löfgren, no bairro do Horto Florestal, zona Norte da
cidade de São Paulo. O Parque pode ser dividido em três partes. O Arboreto da Vila Amália, uma floresta urbana
secundária dividida por várias quadras para pesquisa e usado como ciclovia. A área de uso público, que de
segunda a domingo, recebe em média 4 mil visitantes, além da área administrativa, na qual se localiza a sede do
Instituto Florestal e residências ocupadas por funcionários do próprio Instituto.
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A pesquisa caracteriza-se como estudo quantitativo. Entre as técnicas de coleta de dados, além do
levantamento de dados primários, foram consultados dados secundários, incluindo revisão documental sobre o
Plano de Ação para Cães e Gatos Residentes e Errantes do Parque Estadual Alberto Löfgren e revisão
bibliográfica sobre o histórico do Parque, pesquisa de opinião, posse responsável, espécies exóticas invasoras e
áreas protegidas.

Segundo o Instituto Paulo Monte Negro (2006) são sete as etapas necessárias para a realização de uma
pesquisa quantitativa: definição do objetivo da pesquisa; definição da população e da amostra; elaboração dos
questionários; coleta de dados (campo); processamento dos dados (tabulação); análise dos resultados;
apresentação e divulgação dos resultados. A técnica de coleta de dados refere-se ao conjunto de processos e
instrumentos elaborados para garantir o registro das informações, o controle e a análise dos dados. Para a
pesquisa, foi elaborado um formulário constituído por questões fechadas, dicotômicas, sendo algumas
dependentes e de múltipla escolha. Após aplicação do pré-teste e respectivas alterações, o mesmo apresentou 17
questões com numeração alfabética deAa Q.As respostas das questões foram numeradas sequencialmente de 1 a
60, na Ficha de Respostas, para facilitar a coleta de dados.

A pesquisa de opinião foi realizada em conjunto pelos dois pesquisadores do projeto, no dia
15 de novembro, no período das 09:00 às 15:00 horas, depois de um treinamento feito pela orientadora,
enfatizando a importância da postura, a entonação da voz, as roupas adequadas para a atividade e a abordagem
correta para aproximação.

A amostra da pesquisa foi probabilística, ou seja, todo o universo da pesquisa foi conhecido através
da relação fornecida pela Seção de Pessoal. No PEAL residem 62 funcionários, sendo que o número de
moradias constituiu a população ou universo da pesquisa. A amostra foi aleatória, uma vez que os indivíduos
entrevistados foram selecionados ao acaso. O nível de confiança para a determinação da amostra foi de 95%,
com um erro amostral de 10% para uma população homogênea. Estes indicadores determinaram uma
amostra com 38 elementos, todavia, como vários moradores viajaram na data de aplicação, foram
entrevistados 20 indivíduos. Os dados foram codificados no próprio processo de entrevista, sendo em
seguida tabulados e analisados.

As espécies exóticas invasoras constituem uma das principais causas da extinção de espécies nativas
do mundo, ocasionando grandes perdas econômicas e, em muitos casos, gerando enfermidades nos seres
humanos (Hernandez, 2002). Segundo a autora, as espécies exóticas invasoras foram responsáveis pela extinção
de 39% das espécies que desapareceram no planeta desde o ano 1600, sendo que a destruição de habitat fica em
segundo lugar com 36%.

Remetendo à discussão para o tema dos cães como espécie exótica invasora em áreas protegidas,
podemos dizer que os cães ferais domésticos são um dos principais predadores dos animais silvestres em áreas
protegidas em todo o mundo, embora o número de presas caçadas por estes animais não seja registrado de
maneira precisa. Segundo Galetti & Sazima (2006), os cães ferais têm um grande impacto sobre a vida selvagem
do bioma Mata Atlântica, especialmente em áreas onde os animais silvestres precisam locomover-se entre os
fragmentos florestais.

No Parque Estadual Alberto Löfgren, em São Paulo, foram observados dois gambás mortos por
cães, enquanto um terceiro foi resgatado de arbusto onde havia sido acuado por um cão. Outros animais
também podem sofrer ataques de cães e apresentarem suas populações reduzidas no Horto, como o
jacuguaçu e o veado catingueiro . A TABELA 1 apresenta uma estimativa da população de cães,
considerando que os animais domésticos e errantes correspondem a observações realizadas no período de
12 meses.
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TABELA 1 – Estimada de Animais do PEAL, com base em observações de campo realizadas no período de
abril/05 a abril/06.

Se por um lado existem cães domiciliados cujos proprietários negligenciam cuidados básicos, por
outro existe uma grande e crescente população de cães errantes, abandonados pelos donos, perdidos ou que já
nasceram nas ruas, colocando em risco a saúde pública. No Parque do Horto, estes animais errantes bem como
aqueles comunitários podem acarretar a transmissão de zoonoses além da alteração da biodiversidade local e da
predação de animais silvestres.

O abandono e o mau-trato de animais silvestres, domésticos ou domesticados, é crime previsto na Lei
Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, em seu artigo 32. No município de São Paulo, a Lei nº 13.131, de 18
de abril de 2001, dispõe sobre o registro, vacinação, guarda, apreensão e destinação de animais, além de prever o
controle reprodutivo de cães e gatos, e a educação para a posse responsável. De acordo com a Primeira Reunião
Latino-Americana sobre Posse Responsável, este conceito refere-se “a

” (Souza Santana , 2004).
A partir deste conceito, a FIGURA 1 mostra os resultados da pesquisa de opinião feita com os

funcionáriosresidentesnoPEALemrelaçãoàsquestõesespecíficassobreatitudesquerevelamumaposseresponsável.

FIGURA 1 – Principais resultados da pesquisa sobre posse responsável para os funcionários residentes do
Parque Estadual Alberto Löfgren, 2006.

condição na qual o guardião de um
animal de companhia aceita e se compromete a assumir uma série de deveres centrados no atendimento das
necessidades físicas, psicológicas e ambientais de seu animal, assim como prevenir os riscos (potencial de
agressão, transmissão de doenças ou danos a terceiros) que seu animal possa causar à comunidade ou ao
ambiente, como interpretado pela Legislação vigente apud et al.
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Enquadramento dos animais Número de indivíduos

Animais Domiciliados 62
Animais Comunitários 25
Animais Errantes 90
Total de Animais 177
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De acordo com os resultados da pesquisa de opinião, podemos concluir que vários aspectos de
uma posse responsável são desconsiderados pelos funcionários residentes no PEAL, uma vez que os itens
vermifugação, passeio e identificação dos animais, por exemplo, não foram lembrados. O próprio conceito de
posse responsável não é conhecido por boa parte dos entrevistados (45%).

Conforme destacado por Santana (2004), a falta de planejamento das pessoas, segundo os
princípios da posse responsável, gera comportamentos inadequados em relação aos animais, como a compra pelo
mero impulso de consumir, sem pensar nos cuidados, necessidades e despesas decorrentes desta propriedade.
Quando estes “animais de estimação” adoecem, envelhecem ou “dão muito trabalho” são, com freqüência,
descartados pelos seus donos.

A problemática de cães domésticos em áreas protegidas pode ser analisada sob a ótica de espécie
exótica invasora. No caso do PEAL, além do comprometimento da biodiversidade local, estes animais podem
trazer riscos à saúde humana. No Parque, existem cães domiciliados junto à funcionários residentes, cães ditos
comunitários que são alimentados por funcionários e cães errantes, animais abandonados ou que nasceram na rua
e que acabam permanecendo no Parque.

Os resultados da pesquisa de opinião mostram que os moradores do PEAL têm, em geral, pouco
conhecimento sobre os cuidados básicos e necessários que devemos ter com os animais domésticos,
negligenciando as necessidades físicas, psicológicas e ambientais de seus animais e, muitas vezes, não evitando
os riscos de transmissão de doenças.

Quanto aos animais domiciliados, percebemos que seus respectivos donos acreditam que somente por
ter a posse do animal já são donos responsáveis, sem considerar todos os cuidados necessários para o bem estar
do animal. Da mesma forma, por falta de informação sobre estes cuidados, acabam facilitando a entrada e
permanência de animais errantes e comunitários, aumentando a sua população sem considerar os riscos para a
sua própria saúde e para a área protegida.

Sendo assim, a melhor estratégia é fazer a conscientização ambiental dos funcionários, visitantes e
moradores do entorno, sobre posse responsável, espécies exóticas e riscos à biodiversidade local. A educação
para a posse responsável é fundamental para que se alcance uma real aplicação das leis relativas à fauna,
no sentido de se mudar condutas e prevenir o abandono futuro de animais. Cabe lembrar que estes animais são
vítimas da falta de responsabilidade das pessoas, que precisam conhecer seus deveres como proprietário para
diminuir a incidência de cães nas ruas e de agressão aos animais.

À Seção de Ecologia Florestal, pelo apoio no desenvolvimento deste trabalho, à Reserva da Biosfera
do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo, pela implantação do Núcleo de Educação Ecoprofissional
Horto/Cantareira e pela condução do Programa de Jovens – Meio Ambiente e Integração Social, ao CNPq,
pela bolsa de iniciação científica.
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