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Quemdecide criar cachorro
ou gato deve estar consciente
de que a convivência com es-
ses animais não é feita só de
alegria. Como todo ser vivo,
elesenvelhecememorrem.

Separar-se de um amigo
querido não é fácil, mas, se a
morte chega, é preciso lidar
comaperda.Nessecaso,o sen-
so comum manda sepultar os
mortos.Mas, onde?

Em Goiânia, por exemplo,
aindanão existe cemitério pa-
ra pequenos animais licencia-
do pela prefeitura. Então, para
quem mora na capital, como é
possível realizar o desejo de
dar um enterro digno a gatos e
cãesdecompanhia?

Para o presidente da Asso-
ciaçãoNacionaldeClínicasVe-
terinárias de Pequenos Ani-
mais–SeçãoGoiás (Anclivepa
–GO),SérgioLuizPereira, aci-
dade tem demanda suficiente
paradispordeumcemitériopa-
rabichosdeestimação.

O presidente da Agência

Municipal de Meio Ambiente
(Amma), Clarismino Luiz Pe-
reira Junior, afirma que não
há,porenquanto,nenhumpro-
jeto licenciado para o funcio-
namento desse tipo de estabe-
lecimentonomunicípio.

Como esta é uma atividade
que causa impacto ao meio
ambiente, Clarismino explica

que sua exploração depende
de licença, com plano de ges-
tão e sistema de tratamento, a
mesma exigida para instalar
qualquercemitério.

O presidente da Amma es-
clarecequeocuidadoambien-
talsedeveàgeraçãodo“necro-
chorume, líquido proveniente
da decomposição, que pode

contaminaro lençol freático”.
Para atuar nesse setor, a

orientação é informar-se jun-
to à Secretaria Municipal de
Planejamento e Urbanismo
(Seplan).Opasso seguinteé so-
licitar a licença na Amma e o
alvará de funcionamento na
Secretaria de Desenvolvimen-
toEconômico (Sedem).

MAIS CEDO OU MAIS TARDE, QUEM TEM BICHO DE
ESTIMAÇÃO PRECISA ENCARAR A MORTE DO ANIMAL
E DAR UM DESTINO AO CORPO. ENTERRAR, CREMAR E
ENCAMINHAR AO ATERRO SANITÁRIO SÃO OPÇÕES

PEQUENOS ANIMAIS

Naausênciadeumcemité-
rio para pequenos animais, o
veterinárioSérgioLuizPerei-
rasugereperguntaraumami-
go, que seja dono de chácara
ou fazenda, sobre a possibili-
dade de fazer o enterro em
suapropriedade.

Deacordocomoveteriná-
rioRonaldoMedeirosdeAze-
vedo, um pequeno volume
em decomposição não é sufi-
cienteparacontaminarolen-
çolfreático.

OprofessortitulardePato-

logia da Escola de Veteriná-
ria da Universidade Federal
de Goiás, LuizAugusto Brito,
orienta que o procedimento
padrão é cobrir a carcaça do
animal com cal virgem e jo-
garaterraporcima.

Luiz Augusto esclarece
queacalevitaaformaçãodo
chorume, que é o material
contaminante. Ele observa
que, além disso, a cova não
podesermuitorasa.Paraum
cão de porte médio, por
exemplo, ela deve ter pelo

menos 1,5 metro de profun-
didade.

Outra sugestão é levar o
cachorroougatoaumaclíni-
caveterináriaparaqueoesta-
belecimento o conserve no
freezer, até que o caminhão
daprefeiturarecolhaomate-
rial e o encaminhe ao aterro
sanitário.

Paramanteroanimalcon-
gelado, cobra-se cerca de 30
reais. “O caminhão costuma
passarumaouduasvezespor
semana”,dizRonaldo.

Nem enterrar nem destinar
ao aterro sanitário. Há quem
prefiraacremação.

Quem aprova a ideia, pode
pagar para usar o incinerador
daEscoladeVeterináriadaUni-
versidade Federal de Goiás. O
professor titular de Patologia,
Luiz Augusto Brito, ressalta
queocrematóriotemcapacida-
deparaumatoneladae,portan-
to,nãoatendeusoexclusivo.

Luiz Augusto diz que existe
aprevisãode,em2010,disponi-
bilizarumaurnaindividualpa-
ra animaisde pequenoemédio
portes, dentro do crematório,
para que o dono possa levar as
cinzas.Enquantoissonãoocor-
re, o que o que se faz, hoje, é, a
pedido do dono, cremar bichos
de estimação junto com outros
animais.A taxa éde4 reais por
quilodoanimal.
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