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RESUMO 

O presente estudo teve como objetivo avaliar o melhor destino das fezes de cães domésticos, 

do ponto de vista ambiental, frente a duas opções de descarte, em lixo comum ou via vaso 

sanitário, na região da grande Florianópolis - SC. Para este fim, inicialmente foi realizada 

uma metanálise composta de artigos científicos que caracterizavam as fezes de cães no Brasil, 

considerando as informações sobre matéria seca fecal (MSF), Nitrogênio (N) e fósforo (P). A 

base de dados foi composta por seis publicações com 76 (setenta e seis) cães de raças 

variáveis, fêmeas e machos. Os animais apresentaram média de peso 12,3 kg; com idade 

média de 2,2 anos (± 0,1). Em seguida foi realizado um questionário online na grande 

Florianópolis, com tutores de cães. O questionário buscou identificar as características gerais 

do ambiente em que os cães vivem e qual o destino que os tutores dão as fezes de seus cães. 

Em relação à metanálise, de acordo com os artigos, a composição média das fezes dos cães 

em relação aos elementos de maior impacto ambiental poluição de solo e águas foram: 0,65% 

N e 1,1% P. O questionário abrangeu 63 respostas, que mostraram que 63,49% dos cães 

recebem alimento completo industrial, 61,90% fazem suas necessidades fisiológicas em 

quintal e 33% dos tutores recolhem as fezes e descartam em lixo; somente 15,87% dos tutores 

descartam fezes em vaso sanitário. Dos tutores, 90,48% desconhecem a existência da lei que 

trata do descarte de fezes de animais domésticos em Florianópolis. Com base nos resultados 

pode-se, então, avaliar a melhor forma de descarte das fezes. Considerando que fezes 

descartadas em lixo comum vão para aterros sanitários e que a água proveniente das descargas 

de vasos sanitários é coletada via rede de esgotos (quando ligada na rede) e recebe tratamento, 

o melhor tipo de descarte é em vaso sanitário, do ponto de vista ambiental. 

 

Palavras-chave: animais de companhia, dejetos, leis. 
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1. INTRODUÇÃO 

Um processo de seleção natural aproximou o cão ancestral (canis lupus) das 

habitações humanas e, posteriormente, seus descendentes (canis lupus familiaris), 

inicialmente com um intuito de trabalho (caça e proteção) por parte do cão e recompensa 

(comida) por parte do homem (LOPES; SILVA, 2012). Esta história de relação perdura até os 

dias de hoje. Porém, atualmente, os cães possuem um papel importante na vida do homem 

moderno, seja por seu apelo afetivo devido ao companheirismo, seja pelo uso de seus sentidos 

apurados para trabalhos específicos. 

No Brasil, o número de animais que convivem com as famílias supera a de crianças 

até os doze anos. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

coletados em 2013, estimou-se a população de cães em domicílios brasileiros em 52,2 

milhões, o que dá uma média de 1,8 cães por lar (IBGE, 2013). Neste cenário, percebe-se que 

boa parte das famílias brasileiras opta por viver em apartamentos, em companhia de seus cães, 

devido a vários fatores como, por exemplo, melhoria de padrão, praticidade e facilidade de 

manutenção deste tipo de imóvel (OLIVEIRA, 1998). Com isso, torna-se mais frequente o 

uso de tapetes higiênicos e/ou passeios diários com os cães para que os animais façam suas 

necessidades fisiológicas em meio externo (praças, ruas, parques), gerando dejetos que os 

donos dos cães podem ou não dar um destino. A coleta dos dejetos pode ocorrer em sacolas 

plásticas e descarte posterior em lixos doméstico ou urbano, descarte diretamente no vaso 

sanitário ou, em alguns casos, não há a coleta do dejeto. 

Em relação a características das fezes: alimentos que diminuam o volume, que 

reduzam o odor e aumentem a consistência das fezes, têm maior aceitação na hora da compra 

pelos tutores desses animais, (FÉLIX, 2009), justamente porque as fezes se tornam mais 

fáceis de ser removidas durante a limpeza. A quantidade e a composição química destes 

alimentos podem variar de acordo com a idade e/ou raça do animal. Observa-se que alimentos 

classificados como “super premium” tendem a ter maiores coeficientes de digestibilidade 

comparado aos alimentos classificados como “premium” e “econômicos”, resultando em fezes 

menos volumosas e mais secas, para aqueles animais que consomem as dietas mais 

digestíveis. Alimentos mal digeridos promovem maior volume de fezes, bem como maior 

concentração de nitrogênio nestes dejetos gerados, que podem contaminar solo e água 

(DEGRÈ et al., 2001) se não tiverem um destino adequado. Além do fator ambiental, as fezes 

não destinadas adequadamente, ou seja, as que ficam em ambientes externos, como praças, 
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ruas, parques, areia de praia, podem ser fontes de zoonoses bacterianas e parasitárias 

(CINQUEPALMI et al., 2013; ALMEIDA et al., 2007). 

Logo, mostra-se de extrema importância compreender o melhor destino das fezes de 

cães domésticos, com o intuito de esclarecimento a sociedade frente a questões ambientais e 

de saúde. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral 

- Avaliar o melhor destino das fezes de cães domésticos, do ponto de vista ambiental, na 

grande Florianópolis, frente a duas opções de descarte, em lixo comum ou via vaso sanitário. 

2.2. Objetivos Específicos 

- Caracterizar a forma de destino das fezes de cães domésticos na grande Florianópolis através 

de questionário com donos de cães; 

- Determinar, através de literatura científica, a composição média das fezes de cães em 

relação aos seus constituintes que causam impacto ambiental; 

- Com os dados da composição média das fezes, determinar a melhor forma de despejo destas, 

em relação a duas opções de descarte, em lixo comum ou vaso sanitário, considerando o fator 

ambiental. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1. O cão na sociedade humana 

De acordo com Frantz et al., (2016) a origem tanto geográfica como temporal 

(14.000 a 64.000 anos atrás) dos cães são controversas. As pesquisas com genômica apontam 

duas origens distintas da domesticação destes animais, uma na Europa e outra na Ásia, 

sugerindo que estes podem ter sido domesticados de forma independente na Eurásia oriental e 

ocidental a partir de diferentes populações de lobos. E, com o tempo, ocorreu cruzamento das 

raças, devido à aproximação das populações pelo comércio entre povos.  O certo é que a 

história aponta que estes animais se aproximaram do homem em busca de uma forma mais 

fácil em conseguir alimento (ALDERTON, 2002) em que os homens, por sua vez, os 

adotaram como animais para proteção e companhia na caça.  

Ao longo dessa longa história compartilhada, o homem, por meio da seleção 

artificial, deu origem a cães diversificados nas mais variadas raças, portes, comportamentos, 

aptidões e tendências (WAIZBORT, 2008). Hoje, os cães estão presentes na vida dos homens 

como guardiões de propriedades, pastores de rebanhos, animais de tração, rastreadores de 

drogas, de fugitivos e de pessoas desaparecidas. Além destas funções, boa parte dos cães 

desempenha o papel de companhia, em que está cientificamente comprovado que esta parceria 

traz melhoras na saúde e no bem estar geral dos homens (SERPELL, 1991). A isso se pode 

acrescentar que, o número de pessoas que vivem sozinhas, principalmente nas grandes 

cidades, aumentou nas últimas décadas. Esse fator levou as pessoas a introduzir animais de 

companhia como forma de amenizar a solidão, principalmente os cães (DOTSON & HYATT, 

2008). Deste modo, os proprietários destes animais passam a ver o animal como membro da 

família, promovendo uma sensação de conforto. 

Esta diversidade de habilidades e funções espalhou a população canina tanto em 

habitações rurais, auxiliando no trabalho do campo, quanto no meio urbano, havendo um 

grande número deles vivendo nas cidades, onde muitos habitam apartamentos. 

Segundo dados do IBGE, compilados pela Associação Brasileira da Indústria de 

Produtos para Animais de Estimação (ABINPET), em 2013, havia 360,8 milhões de cães no 

mundo e 52,2 milhões de cães nos lares brasileiros. Logo, o Brasil corresponde a 14% da 

população canina mundial, ocupando segundo lugar mundial no número de cães de estimação, 

ficando atrás apenas dos Estados Unidos (IBGE, 2013). Estes dados mostram o quão presente 
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estão os cães na sociedade humana e como é grande esta afinidade entre cães e homens no 

Brasil, traduzida em números, de acordo com os dados oficiais de senso. 

3.2. Caracterização das fezes de cães 

A rotina agitada e de pouco tempo das famílias que têm cães em casa faz com que os 

proprietários procurem menor esforço e mais praticidade na hora de limpar as fezes e urina 

destes animais, principalmente daqueles que vivem em apartamento. O alimento que o cão 

consome tem forte influência sobre as características das fezes que ele produzirá (FÉLIX, 

2009). Logo, os tutores buscam fornecer aos cães alimentos de qualidade, que além de nutrir, 

promovam a saúde e resulte em fezes menos volumosas, mais consistentes e menos fétidas. 

Em nível digestivo, as características das fezes são influenciadas pelas características 

do meio em que são formadas, ou seja, pelos ingredientes da ração e seu processo de digestão 

intestinal (AMTSBERG et al., 1980). Sendo os cães animais carnívoros com hábitos onívoros, 

apresentam capacidade de digerir alimentos de origem vegetal, desde que, a dieta esteja 

balanceada com ingredientes de alta digestibilidade (CARCIOFI, 2009).  

Muitas dietas comerciais apresentam altos níveis de proteína, aumentando a 

quantidade de aminoácidos que não são digeridos no cólon. Durante a fermentação 

microbiana de compostos nitrogenados endógenos e/ou não digeridos, várias substâncias 

putrefativas são formadas, sendo responsáveis pelo mau odor das fezes, como: amônia, 

aminas alifáticas, ácidos graxos ramificados, dentre outros (FÉLIX, 2009). Com isso, as fezes 

de cães acabam concentrando maior volume de nitrogênio, que é um elemento que provoca 

risco de contaminação em águas subterrâneas, pois quando lixiviado é responsável por 

emissões de amônia (NH3) que contribui com a acidificação de solo e água (DYNIA, 2006; 

FRANCISCO, 2004; DEGRÈ et al., 2001). 

Assim como o nitrogênio, o fósforo também é considerado um grande poluente 

ambiental, pois favorece o desenvolvimento desordenado de algas que consomem o oxigênio 

dissolvido na água. Estima-se que 70% do fósforo dos vegetais sejam indisponíveis quando 

consumido por animais não ruminantes (SILVA et al., 2005) devido à presença do fósforo 

fítico (hexafosfato de inositol) presente nos vegetais. Este fósforo fítico complexa com uma 

variedade de cátions (Ca, Fe, Cu, Zn, Mn e Mg) e se apresenta como fator antinutricional por 

diminuir a disponibilidade dos minerais, principalmente o próprio fósforo (AFONSO et al., 

2014). As dietas de cães costumam apresentar em sua composição produtos vegetais, como 

fonte de energia: farelo de arroz, milho (grão integral), milho integral extrusado, farelo de 
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trigo; e fonte de proteínas: soja grão, farelo de soja, farelo de canola ANFALPET (2008), que 

pode caracterizar as fezes de cães como agente de poluição de fósforo, quando não destinadas 

corretamente. Cadoná et al. (2018), observaram contaminação por fósforo de todos os pontos 

avaliados de águas destinadas ao consumo humano, na microbacia hidrográfica Rio 

Coruja/Bonito localizada no município de Braço do Norte/SC. Os poluentes acabam sendo 

lixiviados para a microbacia da região, acelerando as condições de eutrofização no local. 

Embora os autores tenham concluído que esse fósforo advém da aplicação de dejetos suínos 

no solo como adubo, é possível concluir o quão significativo é este mineral como carga 

poluente.  

3.3. Destino das fezes de cães e impactos do ponto de vista ambiental 

As fezes dos cães podem apresentar três destinos básicos: descarte em lixo, descarte 

em vasos sanitários, descarte diretamente no solo, podendo ser em ruas, praças, parques, 

praias, etc. Existem, alguns destinos menos comuns, como uso destas fezes para 

compostagem (PAIVA FLORES et al., 2015), sendo uma boa alternativa (ALVES, 1993), 

porém ainda exceção na rotina de famílias com cães. 

O descarte das fezes de cães no lixo comum, não tratado, causa sérios prejuízos à 

sociedade, pois as fezes disseminam doenças, poluem o ar, solo e os recursos hídricos, 

(IGLESIAS et al., 1999). O descarte de resíduos urbanos têm sido alvo de discussão e 

planejamento dos órgãos responsáveis e prefeituras. Os aterros sanitários estão saturados e o 

aumento da geração de resíduos só agrava essa situação (SOUZA, 2012). O inadequado 

destino e depósito geram uma série de impactos ambientais e o aparecimento de vetores 

transmissores de doenças como ratos, moscas, etc. Dados da Associação Brasileira de 

Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE) apontam que o total de 

resíduos sólidos urbanos (RSU) gerado no país aumentou 1,7%, de 78,6 milhões de toneladas 

para 79,9 milhões de toneladas, de 2014 a 2015, período em que a população brasileira 

cresceu 0,8% e a atividade econômica (PIB) retraiu 3,8%. A geração de resíduos sólidos no 

Brasil cresceu mais de 26% na última década (2005-2015), em que parte deste volume pode 

ter a contribuição das fezes de animais. Nos municípios mais ricos do país, como São Paulo e 

Rio de Janeiro, quase 60% dos resíduos segue para aterros sanitários (ASSOCIAÇÃO, 2016).  

O descarte de dejetos de cães em vasos sanitários pode ser uma opção utilizada por 

tutores de cães, uma vez que é por onde os dejetos humanos são descartados em lares com 

saneamento básico. Porém, em áreas densamente urbanizadas, o consumo de água nas 
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edificações pode atingir até 50% do consumo total de água potável (BAZARELLA, 2005). 

Sozinho, o vaso sanitário pode ser responsável por 25% do que se gasta em uma residência, 

pois em uma descarga podem ser eliminados de 06 (vaso acoplado a caixa) a mais de 12 litros 

de água (vaso sanitário com caixa suspensa) tratada (FIGUEIREDO, 2013). Embora o Brasil 

detenha umas das maiores reserva de água doce no mundo, o país enfrenta, em determinadas 

épocas, escassez de água, quando as cidades passam por crises de abastecimento 

(REBOUÇAS, 2003). Logo, o uso de uma descarga para cada coleta de fezes de um cão, pode 

causar gasto excessivo de água.  

Em relação ao descarte diretamente no solo, as fezes de cães não recolhidas 

contaminam áreas públicas constituindo um problema de Saúde Pública, devido à 

possibilidade de transmissão de zoonoses bacterianas, como: Campylobacter, Salmonella, 

Yersinia, E. Coli (CINQUEPALMI et al., 2013) e parasitárias (ALMEIDA et al., 2007), como 

a larva Migrans Cutânea (LMC) e Larva Migrans Visceral (LMV).  No caso da cidade de 

Florianópolis – SC, localizada em área litorânea, assim como as demais cidades de litoral no 

Brasil, atraí muitas famílias turistas, tornando a população bastante flutuante devido fluxo de 

pessoas que visitam a cidade nos finais de semana ou férias escolares. Essas famílias 

costumam viajar na companhia de seus cães, que consequentemente têm acesso aos arredores 

da orla marítima, onde podem defecar e urinar, sem que os proprietários recolham as fezes, 

causando problemas aos banhistas, que costumam andar de pés descalços e podem se 

contaminar com parasitas (CASTRO et al., 2005). 

De acordo com a lei complementar n° 94, de 18 de dezembro de 2001, do município 

de Florianópolis, em seu artigo 8º, é expressamente proibida à presença de cães, gatos ou 

outros animais em praias. O artigo 9º define que a desobediência do artigo 8º implica na 

apreensão do animal. (PREFEITURA MUNICIPAL FLORIANÓPOLIS, 2001). No entanto, 

encontrarmos animais circulando por esses locais não é incomum, acompanhados ou não por 

seus tutores, mesmo com a presença de placas alertando sobre a proibição, o que pode trazer 

sérios riscos à saúde humana devido à transmissão de zoonoses.  
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

A primeira etapa do estudo foi conduzida no Departamento de Zootecnia e 

Desenvolvimento Rural, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) – Florianópolis – 

SC. Foi formulado um questionário direcionado a tutores de cães residentes na grande 

Florianópolis - SC com o intuito de fazer um levantamento do destino que estes tutores dão as 

fezes dos seus animais. O questionário foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos da Universidade Federal de Santa Catarina, sob o número CAAE: 

98231318.8.0000.0121. Foi utilizada a plataforma o Google Forms® para o envio dos 

questionários, onde a adesão ao questionário foi voluntária e este foi divulgado em sites 

específicos com temática de cães, fóruns e redes sociais. O questionário contou com as 

seguintes perguntas: 

- Em qual município reside? 

- Qual o tipo de residência (casa, apartamento, outra)? 

- Quantos cães existem na residência? (1; 2; 3; mais de 3) 

- Quantas pessoas residem na residência? 

- Qual é o tipo de alimentação do(s) cão(cães)? (ração – alimento completo; comida 

caseira; ração – alimento completo + comida caseira; outros). 

- Onde o(s) cão(cães) faz(em) as suas necessidades? ((1) vias públicas – praças, ruas; 

(2) dentro de casa – tapete higiênico; (3) dentro de casa – quintal; (4) alterna – vias públicas e 

dentro de casa; (5) outros: “descrever”)? 

- Qual é a forma de descarte das fezes ((1) recolhimento e depositado em lixo 

doméstico; (2) recolhimento e depositado em lixo urbano; (3) alternado: recolhimento e 

depositado ora em lixo urbano ora em lixo doméstico; (4) descarte no vaso sanitário; (5) não 

há coleta do dejeto; (6) alterna – recolhe em algumas ocasiões, mas em vias públicas não 

recolhe sempre; (7) outros)? 

- Você sabia que existe uma lei que trata do descarte de fezes de animais domésticos 

em Florianópolis? (SIM ou NÃO). 

- Você conhece o texto da Lei que trata de descartes de fezes de animais domésticos 

em Florianópolis? (Lei Complementar 239/2006 que institui o Código de Vigilância em 

Saúde de Florianópolis) (SIM ou NÃO ou Não sabia da existência da lei). 

O questionário foi aplicado, divulgado via e-mails e redes sociais, no período de 

12/12/2018 a 30/04/2019, obtendo-se 63 respostas e, através das respostas tabuladas do 

questionário, realizou-se uma análise descritiva das respostas. 
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A segunda etapa do estudo contemplou uma revisão bibliográfica da literatura em 

consulta a sites públicos: Google Acadêmico, Scielo, com estudos de digestibilidade de cães e 

estudos que avaliam amostras de fezes, em que foram compilados os dados médios da 

constituição de fezes de cães em relação à Matéria seca Fecal (MSF), Nitrogênio (N) e 

Fósforo (P). Os dados compilados serviram de subsídios para a definição final do melhor 

destino das fezes de cães domésticos, do ponto de vista ambiental. A base de dados das seis 

publicações foi composta por 76 (setenta e seis) cães, fêmeas e machos, que abrangeram a 

avaliação dos nutrientes selecionados, conforme a Tabela 1. Os animais apresentaram média 

de peso 12,3 kg; com idade média de 2,2 anos (± 0,1). As raças pesquisadas nas publicações 

foram definidas como variadas ou específicas, em que se teve a ocorrência das raças: Beagle, 

sem raça definida (SRD) e variada (quando o autor não descreve as raças no estudo). 

 

 

Tabela 1 - Características das fezes de cães de acordo com estudos publicados no Brasil em relação à 

MSF, N e P. 

 Autor Animais (n) *MSF (%) *N (%) *P (%) 

 Carciofi et al., 2006 24 36,1 0,47 - 

 Carciofi et al., 2009 18 - 0,77 - 

 Felix, 2011 8 32,3 0,68 - 

 Zanatta, 2013 8 35,5 0,71 - 

 Andreasi, 1955 8 - - 1,2 

 Malafaia, 2002 10 - - 1,0 

Média 

  

34,63 0,65 1,1 

Nutrientes: MSF – Matéria Seca Fecal; N - Nitrogênio; P – Fósforo. 

n: Número Amostral 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. Respostas do Questionário. 

A maioria dos entrevistados reside na cidade de Florianópolis, correspondendo a 69,84% 

(quarenta e quatro respostas) do número total de tutores registrados, seguido por São José 

com 19,05% (doze respostas), Palhoça com 6,35% (quatro respostas) e Biguaçu, Paulo Lopes 

e Tijucas, com 1,59% (uma resposta), cada (Figura 1).  

 

 

Figura 1 - Município de residência dos 63 tutores e seus cães que responderam o questionário na 

grande Florianópolis – SC. 

 

O percentual de pessoas residentes em lares com até quatro pessoas corresponde a 

90,48% das respostas (Figura 2), e o tipo de residência predominante é casa (79,37%), 

seguida de apartamento, com 20,63% das respostas, conforme Figura 3. Quanto ao número de 

cães por residência, os lares que possuem um cão representam 52,38% das respostas, em 

segundo lugar estão os lares que possuem dois cães (31,75%), seguidos de lares que possuem 

mais de três cães (9,52%) e que possuem três cães (6,35%), conforme Figura 4. 
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Figura 2 - Proporção do número de pessoas nas residências da grande Florianópolis-SC dos 63 

tutores de cães que responderam o questionário na grande Florianópolis – SC. 

 

 

 

 

Figura 3 - Tipo de residência dos 63 tutores de cães que responderam o questionário na grande 

Florianópolis – SC. 
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Figura 4 - Proporção do número de cães por domicílio de acordo com os 63 tutores de cães que 

responderam o questionário na grande Florianópolis – SC. 

 

Com base no número de respostas, pode-se afirmar que a soma do número de cães 

nas residências correspondeu a 109 cães e a média de cães por residência está em 1,73. Essa 

relação está um pouco acima de estudo realizado em 2015 (CATAPAN et al., 2015), na 

cidade São José dos Pinhais – PR em 398 domicílios, onde foram estimados 1,44 cães por 

domicílio. E abaixo do estudo realizado em Chapecó – SC em 200 residências, onde foi 

encontrada uma proporção de 1,29 cães por domicílio (DE PAULA, 2018).  

Na Figura 5, estão apresentadas as respostas do tipo de alimentação que os cães 

recebem de acordo com as respostas de seus tutores da grande Florianópolis-SC. 

As respostas mostram que há uma predominância de cães alimentados com ração 

comprada (alimento completo industrial), representando 63,49% das respostas. Em seguida, 

com 31,75%, estão os cães alimentados com alimento completo industrial mais comida 

caseira (feita em casa), 3,17% representam os cães alimentados com alimento preparado em 

casa e 1,59% dos entrevistados alimentam seus cães com ração denominada "natural" 

comprada. A partir desses resultados, conclui-se que a preferência dos tutores é por comprar 

ração industrial para a alimentação de seus cães. 

Embora Saad e França (2010) consideraram, em 2010, a dieta natural como um novo 

nicho de mercado e Phillips (2007) já previa, em 2007, um crescimento de demanda por parte 

do consumidor de alimentos denominados como naturais ou orgânicos pelo consumidor, 
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observa-se, no presente estudo, que a alimentação natural ainda é pouco utilizada na dieta 

diária dos cães dos tutores da grande Florianópolis que responderam ao questionário. Esse 

resultado do questionário vem ao encontro de outro estudo, em que Preising Aptekmann et al. 

(2014) fizeram uma enquete com 254 tutores de cães com sobrepeso ou obesos, atendidos em 

Hospitais Veterinários Universitários em Jaboticabal-SP, e as respostas referentes ao consumo 

de ração apontou que 94% dos cães se alimentavam com rações secas industriais. 

 

 

Figura 5 - Tipo de alimentação fornecida aos cães de acordo com os 63 tutores de cães que 

responderam o questionário na grande Florianópolis – SC. 

 

A Figura 6 mostra o resultado geral das respostas em relação à pergunta de onde os 

cães fazem as necessidades fisiológicas. 

Os resultados obtidos também revelaram que, dos cinquenta entrevistados que 

residem em casa, trinta e nove (78,00%) afirmam que seus cães fazem suas necessidades 

fisiológicas no quintal da casa, cinco (10,00%) fazem dentro de casa em tapete 

higiênico/jornal, quatro (8,00%) alterna entre via pública e dentro do território da residência e 

dois (4,00%) levam seus cães para fazerem suas necessidades fisiológicas em vias públicas 

(Figura 7). Já para os treze entrevistados que residem em apartamento, cinco (38,46%) 

alternam o local onde seus cães fazem as necessidades fisiológicas entre via pública e dentro 

do apartamento. Quatro tutores (30,77%) responderam que os cães fazem as necessidades 

dentro do apartamento em tapete higiênico/jornal e três tutores (23,08%) saem para passear 
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para que os cães façam suas necessidades fisiológicas em vias públicas, e uma resposta diz 

que o cão faz suas necessidades fisiológicas no quintal do apartamento, provavelmente 

referindo-se às dependências do condomínio, conforme Figura 8. 

Quanto à forma de descarte das fezes, vinte e uma (33,33%) das respostas fazem o 

recolhimento e descarte em lixo doméstico, onze alternam descarte ora em lixo urbano ora em 

lixo doméstico, dez (15,87%) fazem descarte em vaso sanitário, dez (15,87%) não fazem o 

recolhimento dos dejetos, oito (12,70%) fazem recolhimento e depositam em lixo urbano, 

dois tutores (3,17%) dizem não recolher sempre em vias públicas e um (1,59%) entrevistado 

leva os dejetos de seu cão junto com o lixo orgânico para compostagem (Figura 9). 

No caso de não recolhimento das fezes em vias públicas, essas podem ir parar nas 

galerias pluviais carreadas pela água da chuva ou permanecer expostas ao ar livre, tornando-

se um risco a Saúde da Pública. Porém, apenas doze (19,05%) tutores responderam que em 

alguns momentos não recolhem ou que não fazem a coleta das fezes dos cães, mostrando que 

há uma consciência em dar um destino às fezes, não deixando em vias públicas por parte da 

maioria dos tutores da grande Florianópolis. Esses resultados não corroboram com uma 

avaliação realizada por Cardoso et al. (2016), no município de Bom Jesus - PI, onde em um 

questionário aplicado a cinquenta e sete tutores,  em que 88,9% destes alegaram que não 

recolhem as fezes de seus cães na rua. 

De acordo com a Autarquia de Melhoramentos da Capital (COMCAP), criada em 

2017, o tutor de cão deve recolher as fezes de seu animal e jogar no vaso sanitário, 

descartando a embalagem utilizada com os demais resíduos da coleta convencional, nunca as 

descartando aleatoriamente em terrenos baldios, no meio ambiente e na rede de drenagem 

pluvial. Clínicas veterinárias, estética para animais, hospedagens e criatórios são obrigados a 

fazer o descarte dos dejetos dos animais em sistema de esgoto sanitário ligado à rede pública 

ou em sistema próprio de tratamento. Tais orientações da COMCAP foram criadas a partir do 

que diz a Lei Complementar 239/2006 que institui o Código de Vigilância em Saúde de 

Florianópolis, em seu artigo 37, § 1º e § 2º. 
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Figura 6 - Local das necessidades fisiológicas dos cães, de acordo com os 63 tutores de cães que 

responderam o questionário na grande Florianópolis – SC. 

 

 

 

Figura 7 - Local onde o(s) cão (cães) faz(em) as suas necessidades fisiológicas de acordo com os 50 

tutores de cães que responderam o questionário e residem em casa na grande Florianópolis – SC. 
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Figura 8 - Local onde o(s) cão (cães) faz(em) as suas necessidades fisiológicas de acordo com os 13 

tutores de cães que responderam o questionário e residem em apartamento na grande Florianópolis – 

SC. 

 

 

 

Figura 9 - Forma de descarte das fezes dos cães de acordo com os 63 tutores de cães que responderam 

o questionário na grande Florianópolis – SC. 
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Apenas 15,87% dos entrevistados fazem o descarte das fezes em vaso sanitário. Esse 

resultado pode ser explicado pelo desconhecimento por 90,48% dos entrevistados sobre a 

existência da lei que trata do descarte de fezes de animais domésticos em Florianópolis e, das 

seis pessoas entrevistadas (9,52%) que afirmam saber da existência da lei, apenas uma 

(1,59%) diz conhecer seu texto, ver Figuras 10 e 11. 

 

 

Figura 10 - Resposta sobre o conhecimento acerca da existência de uma lei que trata do descarte de 

fezes de animais domésticos em Florianópolis (Lei Complementar 239/2006 que institui o Código de 

Vigilância em saúde de Florianópolis) de acordo com os 63 tutores de cães que responderam o 

questionário na grande Florianópolis – SC. 
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Figura 11 - Conhecimento sobre o texto da Lei que trata de descartes de fezes de animais domésticos 

em Florianópolis. (Lei Complementar 239/2006 que institui o Código de Vigilância em Saúde de 

Florianópolis) de acordo com os 63 tutores de cães que responderam o questionário na grande 

Florianópolis – SC. 

5.2. Caracterização quanto ao descarte das fezes dos cães domésticos. 

De acordo com a revisão de literatura realizada sobre a composição das fezes dos 

cães, em conformidade com artigos publicados com este fim, que analisaram digestibilidade 

de dietas de cães, foi possível observar que a composição média das fezes dos cães em relação 

aos elementos de maior impacto de poluição de solo e águas sendo: 0,65% N e 1,1% P, em 

média na matéria seca. Boa parte dos estudos sobre impacto dos dejetos em solos e lençóis 

freáticos trata de animais de produção, como suínos (TEIXEIRA, 2018; DIESEL, 2002) e 

bovinos (DOTTO, 2012; ASSENHEIMER, 2007). A realização desta revisão de literatura 

permitiu entender os principais componentes mediante estudos científicos e seu impacto junto 

ao meio ambiente. As composições variam, mas ações de mitigação e melhor tratamento 

podem ser utilizados para a definição de políticas públicas para melhor tratamento. 

Naturalmente se percebe a necessidade de um levantamento prévio quanto às quantidades que 

são geradas. 

Segundo estudo realizado por Miranda (2009) com suínos, as fezes desses animais 

têm em média (entre todas as fazes de crescimento observadas nesse estudo) de 31,58% de 

MS, 0,71% de N e 1,59% de P, quando alimentados com dietas formuladas à base de milho. A 
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excreção média somente de fezes fica na média de 400 gramas/dia (MIGUEL et al., 2011; 

MOREIRA et al., 2001) para animais jovens (média de 16 kg de peso corporal). Enquanto 

cães com peso corporal médio de 15 kg estercam em média 130 gramas/dia (PIRES, 2013; 

MAIA et al., 2010). Esta comparação mostra que os suínos, que são monogástricos onívoros, 

apresentam a composição das fezes muito similar aos cães, no que diz respeito à composição 

de fósforo e nitrogênio, que são dois elementos altamente poluentes quando depositados 

diretamente em solo ou lençol freático.  

O nitrogênio em grandes quantidades no solo gera impacto e danos ao ecossistema e 

solos, como a contaminação dos lençóis freáticos, a eutrofização das águas superficiais 

(RODRIGUES et al., 2007).  

Os solos brasileiros, além de deficientes em fósforo, o retêm com grande energia. 

Assim, a contaminação das águas subterrâneas por esse elemento é menos provável. Embora a 

contaminação por fósforo seja menos impactante para solo e água que o nitrogênio, ainda 

assim há uma preocupação, pois o fosfato em contato com a superfície da água estimula o 

crescimento das algas, denominado processo de eutrofização, resultando na redução da 

qualidade da água fresca. No processo de decomposição das algas, ocorre diminuição da 

quantidade de oxigênio na água, comprometendo a sobrevivências de peixes e demais 

organismos aquáticos (CROMWELL et al., 1993). 

Os dejetos de animais de produção tem legislação própria para destino, sendo os 

destinos mais utilizados a compostagem (DOS SANTOS, 2019; PAIVA FLORES et al., 

2015) e biodigestores (MARIN, 2019; MIRANDA, 2009). Ou seja, há um tratamento visando 

reduzir e até eliminar toda a carga poluente das fezes. Quando se avalia o destino das fezes de 

animais de companhia, a forma mais eficiente de redução ou eliminação da carga poluente 

com as alternativas urbanas existentes: descarte em lixo ou em vaso sanitário. Deste modo, 

este estudo permitiu identificar pontos positivos e negativos das formas de descarte existentes. 

Cabe então, definir qual deles passa a ser o mais crítico e desta forma, indicar formas de 

descarte mais adequadas ou menos agressivas.  

O tratamento da água residual das residências pode ser a forma mais lógica de 

eliminar o impacto dessas fezes. Uma vez que a água, se tratada, reduz a carga poluente do 

dejeto. Já, o descarte em lixo, irá destinar as fezes a aterros sanitários, onde não é previsto um 

tratamento dos resíduos depositados nesses locais. A Figura 13 apresenta a relação em pontos 

positivos e negativos de cada condição de descarte: descarte em lixo comum ou via vaso 

sanitário. Um fato importante que gerou questionamento infere nos projetos civis, públicos ou 
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privados no que consiste se os mesmos levam em conta, hoje, condições de projeto 

relacionando a criação de cães em domicílios. 

 

 

Figura 12 - Pontos positivos e negativos em relação à forma de descarte das fezes. 

Nutrientes: N - Nitrogênio; P – Fósforo.  

Ao pesquisar sobre leis de destinos de fezes em outros municípios, é perceptível que 

as regras variam, no Rio de Janeiro - RJ, por exemplo, uma das leis trata de condomínios, 

onde a Lei 4327/06 (Lei nº 4327 de 27 de abril de 2006), determina que condomínios 

disponibilizem sacos de lixo aos seus moradores para que, os mesmos limpem as fezes de 

seus animais domésticos dos logradouros públicos, não especificando o destino final, se lixo 

público ou do próprio condomínio. Já em Curitiba-PR, o Decreto nº 643 (Decreto nº 643, 

art.6º, Lei nº 7.833/91) determina que as fezes de cães sejam consideradas como lixo 
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orgânico, logo, determina que os usuários dos parques, praças e vias públicas que 

frequentarem estes locais com animais de estimação são responsáveis pela limpeza, remoção e 

destino adequado (lixeiras) das fezes geradas por seus animais, com risco de multa. 

Observando-se que boa parte da população não pensa antes de descartar resíduos. 

Conforme Ueda (2009), mostra em seu estudo que 88,6% dos entrevistados afirmaram 

descartar seus resíduos farmacológicos no lixo doméstico e que 9,2% o descartam via esgoto. 

A falta de informação de grande parte da população, quanto à melhor forma para o descarte de 

resíduos, bem como, qual impacto que o descarte inapropriado pode provocar ao meio 

ambiente, inclusive ao homem, é algo a se considerar. Por isso, pode-se dizer que a percepção 

das pessoas está diretamente relacionada ao seu nível de informação sobre os riscos 

associados ao descarte inapropriado de resíduos. Para que haja conscientização da população 

sobre a importância do manejo adequado dos resíduos, sejam eles oriundos de serviços de 

saúde, medicamentos, fezes de animais, entre outros, são necessárias ações integradas entre 

diversos segmentos da sociedade, desde escolas, associações de bairro e comunidades 

carentes (SILVA, 2005). Portanto, fica claro que é necessário conscientizar a população e as 

autoridades pertinentes ao assunto, para que se estabeleçam soluções para o descarte e 

posterior tratamento de resíduos, antes da sua liberação no meio ambiente (REIS, 2013). 
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6. CONCLUSÃO 

Considerando que os lixos orgânicos recolhidos são depositados em aterros sanitários 

e que a água proveniente das descargas de vasos sanitários coletada via rede de esgotos 

receberá tratamento, o melhor tipo de descarte das fezes de cães domésticos é o vaso sanitário, 

do ponto de vista ambiental.  
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