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DETALHES DA AÇÃO

RESUMO:

Este projeto tem como objetivo fazer uma interação entre a comunidade do Instituto Federal de
Alagoas-Ifal (Campus Satuba) e a sociedade do município de Satuba-AL, através de informações que
se deve ter nos cuidados dos animais. Assim como também permitir a participação desta sociedade em
ações benéficas aos animais abandonados nas ruas. Essas ações foram um meio de banir a procriação
desregrada e assim redução do número de animais desvalidos. O mesmo também visou a
conscientização de crianças e jovens, nas escolas públicas e particulares (do ensino fundamental e
médio) do Munícipio. Portanto, o projeto desenvolveu as seguintes atividades: cuidar, alimentar, tratar
e esterilizar (castração) os animais abandonados que transitam nas ruas do município de Satuba-AL.
As ações foram administradas com o intermédio de alunos do Ifal (Campus Satuba), com a orientação
de professores da instituição, um profissional da área de Medicina Veterinária e voluntários.
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OBJETIVOS E METAS:

Tem se por objetivo realizar ações diárias em prol dos animais de ruas no município de
Satuba-AL, garantindo sua saúde e bem-estar. A meta a ser alcançada é realizar cerca de 30 castrações
entre elas cães e gatos, ministrar palestras sobre zoonoses, abandono de animais domésticos e seus
riscos para a sociedade e de conscientização e de importância da castração, nas escolas do ensino
fundamental e médio, localizadas no município.

METODOLOGIA:

O projeto foi administrado por alunos do Instituto Federal de Alagoas (Campus Satuba) e
contou com o auxílio de voluntários externos à Instituição e orientação de professores do Campus.
Algumas ações foram realizadas nas ruas do munícipio de Satuba-AL, tais como: coleta de dados dos
animais em abandono (número de animas, espécies abandonadas (cães e gatos)), condições sanitárias,
localização, alimentação e limpeza no ambiente onde os animais ambientam. Outras ações foram
realizadas em um espaço físico do Colégio Evolução, que são: banhos, vermifugações, eliminação de
parasitas externos (pulgas e carrapatos), e ainda a castração, que contou com o auxílio de um médico
veterinário (voluntário).

RESULTADOS:

Foi realizada alimentação diária com os animais de rua, a base de ração, patê, arroz e fubá.
Foi desenvolvido bebedouros e comedouros a partir de materiais reciclados. Foi dado banho, cortado
garras, aplicação de carrapaticida e vermifugação dos animais de rua. Foi apresentada uma palestra
para estudantes do colégio Evolução, sobre a conscientização do abandono de animais, seus riscos
para saúde pública e a importância da castração. Foram feitos resgates de maus tratos canino, ação
com um animal com sarcoma felino, amputação canina e tratamento de dermatite canina. Assim
como, também realizadas 24 castrações, sendo 16 felinas e 8 caninas..

Figura 1 - Ação em prol dos cães e gatos de rua

Rua Dezessete de Agosto, s/nº, Zona Rural –
Satuba-AL. CEP: 57120-000.

Telefone: (82) 2126-6500. www.satuba.ifal.edu.br

http://www.satuba.ifal.edu.br/


MEMBROS DA EQUIPE

Nome Categoria Função
Cenira Monteiro de Carvalho Docente Coordenadora

Adalberto da Silva Santos Docente Coordenador
Adjunto

Layne Lopes Gualter Discente Bolsista
Leonardo Silva Lima Discente Aluno Voluntário
Iara de Melo Frias Discente Aluna Voluntária
Maria Eduarda dos Santos
Gomes Discente Aluna Voluntária

João Paulo Santos Cavalcante
Filho Discente Aluno Voluntário

CONTATO

Coordenação: Cenira Monteiro de Carvalho
E-mail: cenira.carvalho@ifal.edu.br

Rua Dezessete de Agosto, s/nº, Zona Rural –
Satuba-AL. CEP: 57120-000.

Telefone: (82) 2126-6500. www.satuba.ifal.edu.br

http://www.satuba.ifal.edu.br/

