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OBJETIVOS

Relacionar a agregação espacial de cães irrestritos e locais com

comercio de alimentos em uma região da cidade de Divinópolis

– Minas Gerais.

Os cães que circulam livremente pelas ruas estão associados

com diversos problemas a nível de Saúde Pública e bem-estar

animal. Esses animais, geralmente, são negligenciados e não

recebem medidas básicas de profilaxia para doenças como

leishmaniose visceral canina e raiva.

O controle e manejo populacional de cães errantes vem

ganhando interesse devido a ameaça que estes representam a

nível de saúde pública, ambiental e bem-estar social (Butler et

al., 2004; Morgan e Palmer, 2007; Otranto et al., 2009; Dalla

Villa et al., 2010; McKenzie, 2010; Garde et al. 2013).

Fatores como, a busca por alimentos, interação com humanos e

o comportamento sexual influenciam o padrão de movimentação

dos cães errantes (NEWSOME et al., 2014; RUIZ‐IZAGUIRRE

et al., 2015; SPARKES et al., 2014). Esses fatores fazem com

que alguns cães percorram distâncias maiores que os outros,

resultando em heterogeneidade na movimentação individual.

Conhecer e compreender a distribuição destes animais no

espaço é fundamental para definir estratégias de intervenção e

controle.

INTRODUÇÃO

A agregação espacial dos cães irrestritos em algumas áreas da região de estudo

mostra uma possível interação com humanos na busca por alimentos,

especialmente naquelas com a presença de comércios e possíveis comedouros.

Ao mesmo tempo em que é positivo e desejável o cuidado que as comunidades

têm com os cães de rua, é essencial compreender sua dinâmica de distribuição

para tomar medidas que visam proporcionar condições de vida e de saúde

adequadas a estes animais.

CONCLUSÃO

Os 22 pontos comerciais mapeados na área de estudo foram plotados sobre o

mapa de densidade dos cães. Desses pontos comerciais, 86.3% estavam em

áreas de alta densidade, 9.1% em áreas de média densidade e 4.6% em áreas

de baixa densidade. Foram encontradas zonas de alta densidade sem comércios

próximos e podem ser explicadas pelo hábito dos moradores alimentarem os

cães.
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ANÁLISE ESPACIAL EM CÃES ERRANTES E SUA ASSOCIAÇÃO COM PONTOS DE COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

METODOLOGIA

As capturas e recapturas dos animais ocorreram entre os anos

de 2012 e 2014, totalizando sete capturas realizadas a cada

dois meses, com o auxílio de um veículo adaptado conduzido

por um trajeto predefinido.

Todos os cães encontrados, desacompanhados de um

proprietário eram encaminhados ao Centro de Referência de

Vigilância em Saúde Ambiental, onde passavam por exames

sorológicos para diagnostico de LV, marcação e liberação dos

cães. Durante a captura a localização de encontro dos cães e os

comércios de alimentos (como açougues, padarias, mercearias

e restaurantes) tiveram suas coordenadas UTM registradas.

Os dados com os locais de captura dos cães foram analisados

por meio do mapa de densidade Kernel e relacionados aos

pontos comerciais. O mapa de kernel gera uma superfície de

densidade para identificação das áreas mais densas, em nossas

análises o raio de busca foi fixado em 100m e o software

utilizado para as análises foi o ESRI:ArcGIS 10.5.
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RESULTADOS
Ao longo do estudo, os procedimentos de captura e recaptura

resultaram em um total de 328 cães. A análise espacial, pela

técnica de Nearest Neighbor Ratio revelou que houve um

padrão de agregação estatisticamente significativo dos pontos

representando a captura de cães (P <0,0001).

Cães errantes foram encontrados por praticamente toda a área

de estudo, mas a distribuição desses animais foi heterogênea

com a ocorrência de áreas de alta densidade (áreas vermelhas

e laranja), que eram tipicamente localizadas em ruas com fluxo

intensos de pessoas e contendo lojas de alimentos e

restaurantes, bem como comedouros fornecidos pela

comunidade local..

Distribuição de cães errantes em duas regiões do município de Divinópolis, MG,

Brasil. Áreas de alta densidade são representados pelas cores vermelho e laranja.

Pontos pretos indicam a localização dos pontos com comércios de alimentos.


