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Resumo: Vivemos em uma sociedade em constante desenvolvimento, porém ainda apresenta 
problemas em sua esfera social. O presente trabalho objetivou verificar a frequência de cães 
e gatos em um ambiente universitário no agreste alagoano. Para isto, no período de julho a 
agosto de 2014 em um Campus da Universidade Federal de Alagoas, foi realizado o 
levantamento da população de cães e gatos nos espaços construídos e áreas abertas. Para 
averiguar a relação destes animais com os acadêmicos e a opinião dos mesmos sobre as 
prováveis causas do problema, foram aplicados 125 questionários semiestruturados aos 
discentes do curso de Agronomia, matriculados no período de 2014.1. Foram identificados 
22 animais dos quais 64% eram gatos e 36% cães, comprovando a existência da população 
dos mesmos no local. Com relação à percepção dos estudantes entrevistados, foi possível 
verificar que 63% referiram que a causa da frequência ocorre devido a fácil obtenção de 
alimentos, 32% mencionaram que a situação é provocada pelo abandono de animais 
domésticos nas imediações da universidade, além da falta de locais adequados para abrigá-
los, enquanto 5% destacaram outros motivos. A frequência de cães e gatos para os discentes 
é considerada como um problema, pois estes estão constantemente com os animais em seu 
convívio. No entanto, 30% dos discentes alegaram que adotaria um dos animais, o que 
poderia ser uma proposta para amenizar o problema. Assim, pode-se considerar a oferta de 
alimento e o abandono como as prováveis causas para a frequência de cães e gatos na 
unidade acadêmica. 
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Abstract: We live in a society in constant development, however still it presents problems in 
its social sphere. This study aimed to verify the frequency of dogs and cats in one University 
in agreste region of Alagoas. For this between July and August of 2014 at Universidade 
Federal de AlagoasCampus, a survey of the population of dogs and cats was conducted in 
built areas and opened. To investigate the relationship of these animals with academic 
students and their opinion about the probable causes of the problem, 125 semistructured 
questionnaires were applied to the students enrolled on an Agronomy course in the period 
of 2014.1. 22 animals were identified of which 64 % were cats and 36 % were dogs, proving 
the existence of population of these animals in the local. With relation to perception of 
interviewed students, was possible verify that 63% referred that the cause of frequency 
occur because of attainment of foods, 32% mentioned that the situation is caused for the 
abandonment of domestic animals in the nearness of University, besides lack of 
appropriated place to shelter them, while 5% highlighted other reasons. The frequency of 
dogs and cats to the students is considered as problem because these are constantly with 
the animals in their conviviality. However, 30% of the students said that would adopt one of 
animals, what could be a proposal to alleviate the problem. Thus can consider the offer of 
the food and the abandonment as the probable causes for the frequency of dogs and cats in 
the academic unit. 
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Introdução 

 

 Atualmente, o Brasil conta com 101,1 milhões de animais domésticos e tem a segunda maior 

população de cães e gatos do planeta, sendo o segundo país no ranking mundial com maiores números 

de cães e gatos (DOMINGUES, 2013). Destes, 101,1 milhões, 36,8 milhões são cães, 21,8 milhões 

gatos e 46,4 milhões somam outros animais (BRASIL, 2012).A superpopulação de animais urbanos é 

hoje um problema mundial que causa diversos transtornos aos habitantes que convivem com os 

mesmos (BORTOLOTI et al., 2007).Mas, não é de hoje que muitas cidades têm enfrentado problemas 

com os animais de rua (SORDI, 2011).  

 Schoendorfer (2001) cita em seu trabalho que o manejo inadequado de cães e/ou gatos, gera 

risco de agressão à população humana e a outros animais domésticos, além de propiciar a 

contaminação do ambiente com fezes e urina que favorece a transmissão de doenças. Destaca-se 

ainda que animais domésticos como cães e gatos podem transmitir doenças como, por exemplo, a 

raiva, que segundo Doris (2011) é uma zoonose, ou seja, uma doença que tanto afeta os animais como 

os humanos. Ademais, Sousa (2011) aponta o fato de que animais soltos e sem cuidados sanitários 

podem representar riscos à saúde pública, não só pela possibilidade de transmissão de doenças, como 

também de acidentes, como mordidas e arranhões o que é preocupante, para os estudantes e demais 

pessoas que interagem com os animais.   

 De acordo com Babboni e Modolo (2011) a interação entre seres humanos e animais requer o 

desenvolvimento de atitudes conscientes para que seja mantido o equilíbrio biológico entre as 

diversas espécies. Os animais de estimação (cães e gatos) representam a mais significativa parcela de 

espécimes introduzida no âmbito das relações humanas, sendo grande o contingente de novos 

agregados aos grupos comunitários. Desta forma, considerando a proliferação de animais domésticos 

em espaços públicos, objetivou-se verificar a frequência de cães e gatos em um ambiente universitário 

no agreste alagoano e analisar as possíveis causas deste evento.  

 

 

Procedimento Metodológico 

 

 O presente estudo, de caráter qualiquantitativo, foi realizado no período de maio a agosto de 

2014, em um Campus da Universidade Federal de Alagoas, situado no agreste alagoano. A instituição 

foi inaugurada em setembro de 2006, e exerce função imediata sobre a porção central do estado de 

Alagoas. 

 Inicialmente buscou-se identificar a população de cães e gatos e as áreas mais habitadas pelos 

mesmos no Campus.A fim de conhecer a percepção de estudantes do curso de Agronomia,em relação 

à frequência de cães e gatos e suas causas, foram investigados 125 graduandos matriculados no 

semestre letivo 2014.1, através de um questionário composto por perguntas semiestruturadas. O 

calculo amostral foi baseado em uma população geral de 182 alunos estudantes, considerando uma 
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margem de erro de 0,05. 

 

 

Resultados e Discussão 

 

 Foram identificados 22 animais dos quais 64% eram gatos e 36% cães, comprovando a 

existência da população dos mesmos no local.Segundo Vieira et al. (2006) um fator responsável pelo 

aumento da população é a alta taxa reprodutiva dos felinos domésticos, que gera grande número de 

filhotes em curto espaço de tempo. E, de fato, foram observados alguns animais em fase gestacional. 

Na visão de Silva e Massuquetti (2013) um dos fatores que determinam o excesso de cães e gatos nas 

ruas e em ambientes públicos e, também, os transtornos causados por eles é, de fato, a ausência de 

políticas públicas de conscientização e propagação da posse responsável de animais. 

 Verificou-se ainda que a área de maior frequência desses animais nos horários letivos 

localizava-se em frente à lanchonete, onde os alimentos são de fácil obtenção, uma vez que muitos 

alunos ou até funcionários costumam alimentá-los, como foi observado.  

 Dos 125 estudantes questionados, 20% responderam que alimentam os animais presentes no 

ambiente acadêmico, 16% confirmaram ter presenciado animais bebendo água diretamente em 

bebedouros localizados na universidade, e 16% responderam que interagem com os cães e gatos, 

evidenciando a interação entre homem-animal. Todos os entrevistados afirmaram presenciar, com 

frequência ou raramente, cães ou gatos dentro de salas de aula (Figura 1). 

 

 
Figura 1- Percepção de estudantes da graduação de uma instituição do agreste alagoano sobre a presença de 

animais (cães e gatos) no espaço acadêmico e a relação destes com os universitários. 2014. 

 
 
Dentre os entrevistados, 63% concordaram que a oferta de alimento é a principal causa da 

frequência desses animais, seguido do abandono (32%) e outros motivos (5%), como apresentado na 
figura 2.  
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Figura 2 – Causas da frequência de cães e gatos, em ambiente universitário, relatadas por estudantes de 

agronomia de uma instituição do agreste de Alagoas, 2014. 

 
 
De acordo com Sampaio et al. (2009) o aumento da população canina e felina traz um efeito 

negativo quando não se oferece condição de sobrevivência aos filhotes, que futuramente irão gerar os 

refugos, passando a ser os animais abandonados. Estes autores enfatizam que as consequências 

geradas pelo abandono e maltrato destes animais contribuem para o aumento significativo do número 

de animais ativos nos centros urbanos. 

Apesar do incômodo com a presença de animais no espaço de convívio 30% dos estudantes 

afirmaram que adotariam um animal doméstico abandonado no ambiente acadêmico. No entanto, 

destacaram que ninguém gostaria de levar para casa um canino ou felino doente ou mal cuidado, por 

isso, o que caberia como sugestão para amenizar o problema seria o recolhimento desses animais e 

tratamento dos mesmos, com banho, vacinação e todo cuidado específico de veterinária, para que 

sejam expostos como pequenos “órfãos” a serem adotados. 

 

 

Considerações Finais 

 

De acordo com a percepção dos estudantes investigados dois fatores justificam a frequência de 

cães e gatos no ambiente universitário: o abandono e a obtenção de alimento encontrado no Campus. 

A adoção parece ser uma das medidas para amenizar o problema e diminuir a frequência de cães e 

gatos no ambiente universitário estudado, no entanto, outras iniciativas interventivas que possibilitem 

uma solução viável para o problema são necessárias. 

Assim,espera-se que esta discussão desperte o interesse de mais estudos e pesquisas sobre o 

tema abordado que em geral é de grande importância para a sociedade. 
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