
 

 
 

Microchipagem e Cadastramento da População de Animais Domésticos do 

Município de Campinas 
 
Diagnóstico: 
 

Um dos principais problemas urbanos nos dias atuais está na relação entre animais             

domésticos e os seres humanos, o que acarreta historicamente nas cidades brasileiras um grande              

excedente de animais que acabam sendo abandonados a própria sorte. Estudos realizados            

indicam que os animais abanados acabam sobrevivendo não mais do que 6 meses, atingindo              

êxito letal por conta de atos violentos produzidos por humanos, doenças como cinomose e as               

verminoses além dos atropelamentos. Portanto, a população dos ditos “animais errantes” é            

alimentada prioritariamente pela população de animais domiciliados que são abandonados (ou           

suas crias) frequentemente. Estima-se (segundo a Organização Mundial de Saúde) que a            

população de cães nas cidades do mundo seja por volta de 15% da humana e a de errantes cerca                   

de 10% desta, o que para a cidade de Campinas corresponderia a uma população de 165.000                

cães e destes cerca de 16.000 estariam em situação de rua (a população de gatos seria de 10%                  

da de cães, mas esta estimativa certamente possui um grande viés). Porém, o Departamento tem               

feito levantamentos em vários bairros de Campinas e tem observado que cerca de 50% dos               

domicílios em Campinas tem algum cão ou gato, e desses 47% tem mais de um cão ou gato                  

(desses 80% tem mais animais do que humanos convivendo no domicílio). Assim sendo, embora              

estejamos fechando ainda os dados (estratificando a amostra – bairros de diferentes classes             

sociais), provavelmente a população de cães em Campinas esteja bem próxima da de humanos              

(cerca de 85%) e a de gatos cerca de 80% da de cães. Quanto a população de cães não                   

domiciliados observamos grandes variações entre os diferentes bairros relacionadas         

principalmente com o nível de urbanização e a classe social, em Campinas devido a sua grande                

área de expansão urbana observamos que os animais não domiciliados representam cerca de 5%              

da domiciliada, considerando a média encontrada em diferentes bairros. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Proposta: 
 

Os municípios devem ter controle sobre a população de animais domésticos e aquelas             

pessoas que são responsáveis pela sua manutenção de forma digna, sem isso se torna difícil               

responsabilizar humanos por atos de abandono, dentre outros maus-tratos, e propor políticas            

públicas envolvendo os animais urbanos. 

Diante disso, sistemas eletrônicos (Sistema Informatizado de Cadastramento Animal) de          

cadastramento são importantes ferramentas para o gerenciamento dessas informações, tendo          

uma entrada e saída de dados simples, propiciando a emissão de diferentes relatórios que além               

de relacionar os responsáveis aos animais, oferece informações fundamentais no sentido de se             

direcionar políticas públicas. 

Em Campinas, a microchipagem foi proposta como medida de controle desses animais, pois             

confere uma identificação eletrônica e definitiva aos animais facilitando o seu relacionamento com             

um determinado responsável. A meta de Campinas é a de cadastrar toda a população de cães e                 

gatos do município nos próximos 5 anos, o custo estimado geral é de R$ 750.000,00 (custo dos                 

microchips, gestão e alimentação do sistema, pessoal envolvido). 

 

 

Ferramenta de Comunicação Ambiental: 
 

A alimentação dos Sistema Informatizado de Cadastramento Animal envolve uma          

comunicação e um convencimento sobre a importância do cadastramento que é sistematicamente            

realizado durante os esforços de castração em unidades móveis que percorre os mais diversos              

bairros do município. Nestas ocasiões os animais castrados são microchipados e cadastrados,            

outros do bairro também o são, ocasião em que recebem o “Guia da Guarda Responsável”               

(cartilha contendo informações sobre animais, como tratá-los e as responsabilidades dos           

humanos). 

 

Portal Animal no Site da Prefeitura de Campinas: 

http://campinas.sp.gov.br/governo/meio-ambiente/protecao-animal.php 

 

Notícia do Lançamento do Programa de Microchipagem na mídia local: 

http://correio.rac.com.br/_conteudo/2015/03/especial_correio/coisa_de_bicho/244886-castracao-e-

microchipagem-de-animais.html 
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Vídeo em rede social sobre o Lançamento do Programa de Microchipagem: 

https://www.youtube.com/watch?v=yM6emUFnMQo 

 

 

Execução: 
 

O município de Campinas criou e utiliza o “Sistema Arquimedes” cuja finalidade é a de               

cadastrar os cães e gatos do município relacionando-os com seus responsáveis, o sistema além              

de ser alimentado com informações sobre atendimentos veterinários e vacinações também           

fornece um “Certificado de Registro”. O Responsável pelo animal recebe por e-mail um login e               

senha e tem acesso a “área” do seu animal no sistema, assim como o médico veterinário do                 

animal. 

 
https://arquimedes.campinas.sp.gov.br/index.php 

 
Tela do Arquimedes – Sistema de Cadastramento 
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Resultados: 
 

O Sistema Arquimedes está totalmente funcional com cerca de 10.000 animais cadastrados            

e microchipados. Este banco de dados, mesmo em processo de alimentação com dados, já tem               

sido útil na localização de responsáveis por animais abandonados. O número de animais até              

então cadastrados representa menos de 10% da população canina e felina estimada. Com a              

promulgação do “Estatuto dos Animais” (legislação de animais com mais de 120 artigos) que torna               

obrigatório o cadastramento de animais no Município e com a abertura de “postos de              

cadastramento” a expectativa é a de acelerar a velocidade dos registros até atingir um valor               

próximo a 100% nos próximos 5 anos. 

 

 

 


