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Resumo Executivo: Apoio à formulação, implementação e execução da 
Política Estadual do Bem-estar Animal e da Fauna Doméstica

O projeto

1) Pesquisa de campo sobre o diagnóstico do bem-estar animal, das faunas 
doméstica e silvestre em áreas urbanas e rurais de incidência do projeto

O projeto “Apoio à Formulação, Implementação e Execução da Política Estadual do Bem-estar Ani-
mal e da Fauna Doméstica” é resultado de uma parceria entre a Secretaria de Estado do Meio Am-
biente (Sema) e a Fundação Amazônia Sustentável (FAS). O objetivo foi apoiar a implementação de 
uma política pública estadual embasada no levantamento do contexto regional do bem-estar e da 
fauna doméstica, por meio de ações práticas no Amazonas. Os recursos são oriundos de emendas 
parlamentares dos deputados estaduais Joana Darc e Saullo Vianna.

As atividades ocorreram nos municípios amazonenses de Manaus, Manacapuru, Novo Airão, Novo 
Aripuanã, Parintins, Tefé,  e nas Áreas Protegidas estaduais Reserva de Desenvolvimento Sustentá-
vel (RDS) Rio Negro, RDS Puranga Conquista e Área de Proteção Ambiental (APA) Rio Negro.

Os principais resultados e as lições aprendidas neste processo estão sistematizados por quatro 
eixos estratégicos de atuação: 

Um diagnóstico piloto foi realizado por meio de entrevistas com tutores de animais, baseadas 
nas “Cinco Liberdades” da Farm Animal Welfare Council (FAWC, 1992). Para isso, foram coletadas 
informações sobre as condições em que viviam estes animais, com a finalidade de contribuir para 
o planejamento das ações práticas do controle populacional de cães e gatos, como esterilizações 
cirúrgicas, e ações de sensibilização e educação ambiental.

foto: Acervo do Projeto
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Durante o diagnóstico, foi possível constatar que a população de cães e gatos nas comunidades 
e nas cidades analisadas é muito alta. Quanto ao bem-estar dos animais, foi verificada uma 
tendência positiva baseada nas cinco liberdades de bem-estar, devido a predominância dos 
casos de liberdades moderadamente restritas. Em todas as liberdades, contudo, observaram-se 
casos severos de liberdade não respeitada, o que demonstra o descaso de muitos tutores ou até 
mesmo falta de informação e orientação sobre a forma correta de tratar seus animais domésticos.

Visitas a domicílio 
em comunidades 

e na capital

 Questionários 
onlines 

respondidos

Raça: predominância dos cães e gatos sem 
raça definida (SRD) em todas as localidades 
pesquisadas. 
Sexo: maioria dos animais era macho nas 
Unidades de Conservação (UC) e maioria era 
fêmea em Manaus. 
Porte: o porte médio foi o mais encontrado em 
todas as localidades.

+300 544 Leia a 
Publicação 
completa 

escaneando o 
QR Code  

Características dos Cães e Gatos
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A maioria dos animais identificados nos 
levantamentos apresentou o escore corporal 3, 
considerado o escore ideal. 

de bem-estar animal foram analisadas: 
liberdade nutricional, liberdade ambiental, 
liberdade sanitária, liberdade comportamental e 
liberdade psicológica.

foto: Samara Souza

Escore corporal

5 Liberdades

2) Práticas com foco em castração cirúrgica de cães e gatos em situação de 
vulnerabilidade, associadas a ações educativas sobre guarda responsável
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Foi realizada a aquisição de uma unidade móvel para suporte às atividades de saúde e 
controle populacional de cães e gatos. Ao longo do ano de 2021, com o apoio da unidade 
móvel foram realizados mais de 2 mil procedimentos de castração (08 de outubro de 2021 
a 21 de janeiro de 2022), disponibilizados de forma gratuita na cidade de Manaus.

3) Engajamento de atores ligados à causa animal e ao poder público para a 
estruturação de campanhas de educação ambiental 

foto: Emile Gomes

2093  animais atendidos pelas ações práticas de 
castração, vermifugação, controle ectoparasitário 
e curativas em atendimentos veterinários, sendo 
eles:

653 1440Cães Gatos
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4) Apoio à Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) no processo de 
formulação do marco regulatório da Política Estadual de Bem-estar Animal no 
Amazonas

Foi realizada a aquisição de rações para cães e gatos que foram doadas como uma das atividades 
previstas no Cadastro Estadual de Protetores e Cuidadores de Animais, disposto na Lei Estadual 
Nº 5.123, de 15 de janeiro de 2020, e em consonância com uma das metas do Programa Estadual 
do Bem-estar Animal, conforme Decreto Nº 39.671, de 23 de outubro de 2018.

foto: Acervo do Projeto
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A fim de promover a transparência e participação social ao processo de construção da Política 
Estadual de Bem-estar Animal e Fauna Doméstica, foram realizadas 5 oficinas regionais nos 
municípios de Manaus, Novo Airão, Nova Aripuanã, Parintins e Tefé com discussões sobre temas 
como fortalecimento dos órgãos e gestores públicos municipais nas ações voltadas à proteção e 
saúde animal, e fiscalização para o monitoramento do bem-estar animal. 

Foram 103 participantes ao total, dentre protetores de animais, representantes de organizações 
não governamentais (ONGs) de proteção animal, além de representantes do poder público e 
comunitários. 

O envolvimento e engajamento de todos os participantes nesse processo de construção da Política 
Estadual do Bem-estar Animal é etapa fundamental para que os aprendizados e recomendações 
produzidos pela equipe de co-realizadores incorporem no marco legal ações e programas efetivos 
de saúde e bem-estar dos animais domésticos, bem como para a conservação da fauna silvestre 
atentando-se à realidade da região Amazônica.

DATA DA OFICINA MUNICÍPIO LOCAL NÚMERO DE 
PARTICIPANTES

05/01/2022 Manaus Auditório da Ordem dos 
Advogados do Brasil 

Seccional Amazonas (OAB/
AM)

29

08/01/2022 Novo Airão Escola Estadual Danilo de 
Mattos Areosa

25

15/01/2022 Novo Aripuanã Escola Municipal Raimundo 
Diego da Fonseca de Souza

26

15/01/2022 Parintins Sede da Associação 
Patinhas Unidas de 

Parintins (APUP)

9

22/01/2022 Tefé Remoto - devido ao 
aumento dos casos de 

Covid na cidade e a 
proibição de eventos 

presenciais

14

Total de participantes 103
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Contato:

Manaus / Amazonas
Rua Álvaro Braga, 351 Parque 10 I CEP 69055-660 I 

(92) 4009-8900 / 0800 722-6459

fas-amazonia.org

/fasamazonia


