
 

Utilização da Gestão de Projetos na Implantação de Comedouros e Bebedouros para 

Animais Abandonados 

  

 

  Maria Idarlene da Costa Cordeiro                             Assiziane Rayane da Silva  

Graduanda em Administração (UNP)                   Graduanda em Administração (UNP) 

  

          Elisângela Sousa Pessoa                                   Maria Luiza Silva de Souza 

Graduanda em Administração (UNP)                   Graduanda em Administração (UNP) 

 

        Jessica Leandra da Silva                                   Tatiane Karla Freitas da Costa 

Graduanda em Administração (UNP)                   Graduanda em Administração (UNP) 

 

                                                                Diogo de Menezes Cortês Bezerra  

                                                                  Mestre e professor de Administração (UNP) 

 

 

 

Resumo 

O intuito deste artigo é apresentar a aplicação de um projeto para animais de rua utilizando a 

metodologia de gestão de projetos. O abandono de animais é crime, de acordo com a lei Federal 

9.605/98 (Lei dos Crimes Ambientais). Art.32 - Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou 

mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Os abandonos 

mais comuns são os que acontecem em parques, praças, estradas e portas de petshops. As ONGS 

de proteção e adoção de animais acolhem os pets abandonados em situação de vulnerabilidade 

e cuidam até o momento da adoção dos mesmos, é essencial que a população se conscientize 

da importância de hidratar e alimentar os animais de rua. Podem-se usar metodologias de 

diversas formas para auxiliar na implantação de projetos sociais, como as metodologias kanban, 

corrente crítica (CCPM), metodologia da cadeia de eventos (ECM) e lean six sigma. No geral 

o objetivo de projetos voltados para animais é que se obtenha redução dos mesmos nas ruas, 

que sejam tratados de maneira correta, visando trazer proteção, abrigo e alimentação. A 

pesquisa realizada no presente artigo é classificada como qualitativa e descritiva. Pois há uma 

relação entre o mundo e o sujeito além daquela traduzida em números, existe o ato onde o 

pesquisador tende a analisar seus dados indutivamente. O maior desafio de alguns projetos é 

conseguir trazer a conscientização para os moradores, que cuidem não só dos seus animais 

como também os que vivem na rua, é necessário demonstrar o quanto é necessário que estes 

animais sejam ajudados. O projeto Nutripets utilizou a Gestão de Risco de forma qualitativa 

para saber qual a probabilidade de alguns riscos acontecerem e quais os seus impactos. Os 

resultados que poderão ser obtidos com projetos voltados para animais de rua são gigantescos, 

os principais beneficiados são os próprios animais e a sociedade. Combater o problema é 

fundamental, sendo ainda mais importante fazer com que isso não continue acontecendo. O 

projeto NutriPets quer fazer com que o maior número de animais que passam por essa situação 

seja reduzido. 



 

Palavras-Chave: Gestão de projetos, projeto social, animais abandonados, comedouros e 

bebedouros.  

 

Abstract 

The purpose of this article is to present the application of a project for street animals using the 

project management methodology. The abandonment of animals is a crime, according to 

Federal law 9,605 / 98 (Law on Environmental Crimes). Art.32 - To practice an act of abuse, 

mistreatment, to injure or mutilate wild, domestic or domesticated, native or exotic animals. 

The most common dropouts are those that happen in parks, squares, roads and doors from 

petshops. NGOs for the protection and adoption of animals welcome abandoned pets in 

vulnerable situations and take care until the moment of their adoption, it is essential that the 

population is aware of the importance of hydrating and feeding street animals. Methodologies 

can be used in different ways to assist in the implementation of social projects, such as the 

kanban, critical chain (CCPM), chain of events (ECM) and lean six sigma methodologies. In 

general, the objective of projects aimed at animals is to obtain a reduction of them on the streets, 

which are treated correctly, aiming to bring protection, shelter and food. The research carried 

out in this article is classified as qualitative and descriptive. Because there is a relationship 

between the world and the subject beyond that translated into numbers, there is the act where 

the researcher tends to analyze his data inductively. The biggest challenge of some projects is 

to bring awareness to residents, who take care not only of their animals but also those who live 

on the street, it is necessary to demonstrate the how much it is necessary that these animals are 

helped. The Nutripets project used Risk Management in a qualitative way to find out what the 

probability of some risks happening and what their impacts are. The results that can be obtained 

with projects aimed at street animals are gigantic, the main beneficiaries are the animals 

themselves and society. Combating the problem is fundamental, and it is even more important 

to prevent this from happening. The NutriPets project wants to reduce the number of animals 

that go through this situation. 

Keywords: Project management, social project, abandoned animals, feeders and drinking 

fountains. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Introdução  

 O abandono de animais é um preocupante problema, que pode causar dano para o bem-

estar dos animais e a saúde pública, a cada dia é mais frequente visualizar a presença de animais 

nas ruas, esses seres são bastante dependentes dos seres humanos, diante disso, a vida nas áreas 

urbanas não se torna fácil e os mesmos acabam cruzando por obstáculos diariamente. Os cães 

e gatos que vivem nas ruas não são castrados, por esse motivo vários filhotes nascem 

diariamente, aumentando o número de abandono e vulnerabilidade, os mesmos encontram-se a 

mercê de fome, sede, medo, doenças, envenenamento, acidentes e principalmente a falta de 

atenção e carinho. É importante salientar a presença da lei federal 9.605/98 (Lei dos Crimes 

Ambientais), que especifica no Art.32 a prática do ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar 

animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos é crime. A pena é de 3 

meses a 1 ano de prisão e caso ocorra morte do animal pode ser aumentada de um sexto a um 

terço.  

 As ONGS de proteção e adoção de animais, são organizações não governamentais 

caracterizadas por ações sociais e políticas, sem fins lucrativos que se mantém por meio de 

patrocínios e doações. Essas organizações acolhem os pets abandonados em situação de 

vulnerabilidade e cuidam até o momento da adoção, as ONGS tem como objetivo proteger os 

animais maltratados e abandonados, disponibilizar atendimento veterinário aos pets, buscar 

lares com pessoas dispostas em acolher estes animais e certificar que os mesmos estão se 

adaptando a nova família, além disso, a vacinação e castração é disponibilizada quando viável. 

Muitos abandonos acontecem em praças, clínicas veterinárias, parques e principalmente em 

estradas, e os maus-tratos muitas vezes ocorre do próprio responsável pelo animal ou indivíduos 

que não simpatizam com esses seres. Segundo Salamon (2008, p.82), as ONGs servem como 

uma ponte através da qual o governo e as empresas podem se unir à sociedade civil para 

enfrentar certos problemas.  

 É essencial, que a população se conscientize da importância de hidratar e alimentar os 

animais de rua com alimentos adequados, prevenindo que não adquiram doenças por ingerir 

alimentos contaminados e evitando que sejam maltratados em estabelecimentos privados em 

busca de restos de comidas, para sobrevivência. Seria muito marcante se a sociedade cuidasse 

e transmitisse amor e carinho para esses animais indefesos. Segundo Delabary (2012) são 

necessários trabalhos de educação amplo e duradouro dentro das comunidades, 

conscientizando-as da importância e relevância dos cuidados que esses animais que foram 

abandonados precisam. 

 O projeto Nutripets, é composto por estudantes do curso de administração da cidade de 

Natal/RN, a proposta é voltada para os animais de rua em situação de vulnerabilidade que 

necessitam de cuidados. Com isso, o projeto visa beneficiá-los com a implantação de 

comedouros e bebedouros nos bairros de Natal/RN e municípios próximos, que possuam 

visibilidade de cães e gatos abandonados, os mesmos poderão se alimentar e se hidratar 

adequadamente. O intuito deste projeto é promover bem-estar, qualidade de vida e cuidados 

para os pets de rua. Diante disto pergunta-se: Como fazer um projeto de implantação de 

comedouros e bebedouros utilizando a metodologia de gestão de projetos? 

 

2. Objetivo Geral 

As metodologias de gestão de projetos podem ser utilizadas de diversas formas para 

auxiliar na implantação de projetos sociais, como por exemplo: 



 

 Kanban: Essa metodologia auxilia na gestão do tempo, auxilia os envolvidos no projeto 

a entender onde o seu tempo é gasto, ao mesmo tempo em que se torna um rendimento, 

consequentemente se obtendo uma otimização caso seja observado que está tendo um 

gasto maior de tempo em determinado processo. 

 Corrente Crítica (CCPM): Algumas vezes projetos são feitos com recursos que 

normalmente não estão disponíveis, utilizando dessa metodologia é possível evitar. Ela 

auxilia que as pessoas envolvidas no projeto façam um cronograma de tarefas à serem 

realizadas e que sua conclusão seja feita antes do prazo final, evitando o estresse que é 

causado quando se é observado que o prazo de conclusão está perto e que ainda faltam 

muitas entregas.  

 Metodologia da Cadeia de Eventos (ECM): Nem sempre os projetos saem da maneira 

que se é pensada inicialmente, com essa metodologia é possível reconhecer e planejar 

riscos potenciais, aqueles que não foram previstos no escopo do projeto, as técnicas 

utilizadas ajudam os gerentes de projetos a ver de que forma os eventos externos afetam 

as tarefas do projeto, criando um plano mais realista. 

 Lean Six Sigma: No momento de execução do projeto pode ocorrer desperdícios e 

dificuldades no fluxo de trabalho, diante disso, a metodologia Lean é utilizada para 

corrigir e melhorar o fluxo de trabalho, o intuito é deixar mais claro para o gerente como 

o trabalho estar sendo realizado, assim, eliminando desperdícios e mantendo a equipe 

totalmente envolvida nos processos. 

 

 Existem outras metodologias que também podem auxiliar e se adaptar a diversos outros 

projetos. 

 

 

2.1. Objetivos Específicos: 

 

 Contextualizar o tema explicado no decorrer do artigo 

 Apresentar no objetivo geral e específico do projeto de maneira clara o propósito do 

projeto 

 Realizar uma Revisão Bibliográfica 

 Demonstrar os tipos de Metodologias utilizadas 

 Exibir gráficos e tabelas dos resultados obtidos com as implantações do projeto 

 Mostrar as implantações dos comedouros e bebedouros realizadas 

 Nas considerações finais apontar as dificuldades encontradas no decorrer do projeto e 

quais os desafios futuros  

 

 

 

 

3. Conceitos de Projetos e Gestão de Projetos 

Projetos são realizados desde a antiguidade, está em tudo ao nosso redor, nas 

organizações, em residências, em recrutamentos e seleções, em trabalhos da faculdade, 

implantação de sistemas, entre outros, de acordo com Dinsmore (2004) um projeto é um esforço 

temporário realizado para criar um produto ou serviço único, diferente, de todos os outros 



 

produtos e serviços, com início, meio e fim definidos, que utiliza recursos, é dirigido por 

pessoas e obedece a parâmetros de custo, tempo e qualidade. Como bem citado por Dinsmore 

o projeto é para ser único, diferente dos demais para se destacar de alguma forma dos demais, 

mesmo tendo o mesmo esforço e dedicação. 

Segundo Xavier (2009) a gerência de projetos é a ciência da administração que 

desenvolve o conhecimento de planejar, controlar e executar um projeto. No ritmo acelerado 

de mudanças em que vive o mercado, as empresas são obrigadas a estarem o tempo todo se 

atualizando, seja criando ou reformulando uma vertical de negócios, ou remodelando seus 

processos internos de gestão. Cada uma dessas mudanças é um projeto que visa tornar a 

instituição mais competitiva. Desse modo, atuar com sucesso nos negócios exige, cada vez mais, 

o conhecimento atualizado em gerenciamento de projetos. 

Para Kerzner (2017), um projeto pode ser considerado com uma série de atividades e 

tarefas que tem um objetivo específico, com foco na criação de valor de negócio, a ser 

completado dentro de certas especificações, define datas de início e término, tem limites de 

financiamento (se aplicável), consumem recursos humanos e não humanos (ou seja, dinheiro, 

pessoas, equipamentos) e são multifuncionais (isto é, atravessam várias linhas funcionais). 

Como citado por Kernzer projeto engloba várias coisas, sendo elas terem que ser especificadas 

para que assim possa focar na sua tarefa de forma correta e precisa.  

Camargo (2018) aborda gerenciamento de projetos como uma forma de administrar o 

trabalho que não se encaixa nos limites operacionais ou trabalhos rotineiros de uma empresa e 

que tem um começo, meio e fim pré-determinados. 

Para um entendimento mais fácil e prático, vamos apresentar-lhes o conceito de projetos 

e gerenciamento de projetos mais facilmente encontrados: 

 Projeto é um esforço temporário e que tem como finalidade um resultado único, ele é 

empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo, os projetos e as 

operações se diferem justamente pelos projetos serem temporários e exclusivos, sendo 

que as operações são o oposto, contínuas e repetitivas.  

O projeto é mais relacionado às operações comparados aos portfólios (agrupamento de 

programas e projetos) e programas (conjunto de projetos coordenados entre si); envolve 

uma equipe multidisciplinar; é limitado a fatores críticos como tempo, custo e recursos; 

assume uma forma clara, planejada e controlada em todas as suas vertentes, entrega 

produtos ou serviços exclusivos e trabalha com prazos definidos, com início e fim 

(temporários). 

 Gestão de projetos surgiu no final do século 19, ela é a área da administração que aplica 

os conhecimentos, as habilidades e as técnicas para elaboração de atividades 

relacionadas a um conjunto de objetivos pré-definidos, num certo prazo, com um certo 

custo e qualidade, através da mobilização de recursos técnicos e humanos. 

 

Além disso, o PMI (Project Management Institute) (2017), define gerenciamento de 

projetos como sendo um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou 

resultado único. Destaca também que Gerenciamento de projetos é a aplicação de 

conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de cumprir 

os seus requisitos. E que o gerenciamento de projetos é realizado através da aplicação e 

integração apropriadas dos processos de gerenciamento de projetos identificados para o projeto. 

Já o PMBOK (2017), define projeto como sendo “um empreendimento de esforço 

temporário, feito para criar um produto, serviço ou resultado único”. 



 

 

3.1. Conceito de Projeto Social 
Segundo Armani (2004, p. 18), um projeto (social) nasce de uma ideia de um desejo ou 

interesse de realizar algo, ideia que toma forma, se estrutura e se expressa através de um 

esquema (lógico), o qual, no entanto, é apenas esboço (sempre) provisório, já que sua 

implementação exige constante aprendizado e reformulação. 

Em suma, o projeto social, busca o bem comum para aqueles que por algum motivo não 

tem acesso, seja a educação, alimentação, segurança, assistência ou saneamento básico, através 

de movimentos e atitudes solidárias. 

Cães que vivem na rua, frequentemente famintos e doentes, procuram comida e abrigo 

nas comunidades humanas. Geralmente, são tidos como uma chateação e ameaça à saúde pelos 

residentes do lugar. (Kelly Braga do Carmo e Liliam Fontes Campos - Acadêmicas do 10º 

Período de Direito da Escola Superior Dom Helder Câmara). A Lei Portuguesa 8/2017 manteve 

a possibilidade de os animais serem objeto de propriedade, porém, determinou que o 

“proprietário de um animal deve assegurar o seu bem-estar e respeitar as características de cada 

espécie e observar, no exercício dos seus direitos, as disposições especiais relativas à criação, 

reprodução, detenção e proteção dos animais e à salvaguarda de espécies em risco, sempre que 

exigíveis”. Observa-se que a falha fundamental ocorreu com o rompimento do equilíbrio 

original quando o ser humano, em uma visão antropocentrista, começou a explorar e exterminar 

os animais que lhe eram submissos, não no sentido de manifestar a superioridade, mas de 

responsabilidade e colaboração quanto ao ato criador. (Sébastien Kiwonghi Bizawu é professor 

de Direito Internacional e Pró-Reitor do Programa de Pós-Graduação. Líder do grupo de 

pesquisa direito dos animais, economia, cultural, sustentabilidade e Proteção Internacional da 

Dom Helder escola de direito. 04/10/2016.).  

Algumas ações consideradas maus-tratos: Não dar água e comida diariamente; Manter 

preso em corrente; Manter em local sujo e pequeno demais para que o animal possa andar ou 

correr; Deixar sem ventilação ou luz solar e desprotegido do vento, sol e chuva; Negar 

assistência veterinária a animal doente ou ferido; Obrigar a trabalho excessivo ou superior à sua 

força; Abandonar; Ferir; Envenenar; Utilizar para rinha, farra-do-boi, etc; Vivissecção; Caça; 

Tráfico de animais silvestres; Rodeios; Extermínio de raças e preconceitos contra animais (Pit 

Bulls); Comércio de peles. Animal não é brinquedo. É um ser vivo digno de respeito e cuidado.    

(Leis de proteção animal.). É proibido abandonar animais em qualquer área pública ou 

privada (Lei nº 8.966, Art. 13, de 14/09/2005.CAPÍTULO IV - DAS OBRIGAÇÕES). 

É chamado de projeto social trabalhos desenvolvidos sem fins lucrativos e que buscam 

o desenvolvimento social, econômico ou cultural de uma dada comunidade ou grupo de 

indivíduos. Em geral, são iniciativas promovidas pelas chamadas Organizações da Sociedade 

Civil (OSC). São entidades não privadas, mas que também não tem um caráter público, ou seja, 

não são geridas pelo Estado, cuja regulamentação obedece a Lei nº 13.204, de 14 de dezembro 

de 2015. 

Um projeto social é, também, um documento utilizado para a formalização de uma 

proposta destinada à obtenção de financiamento público ou privado, ou seja, para a captação 

dos recursos necessários à implementação de uma solução. Os projetos sociais são importantes 

ferramentas de ação, amplamente utilizadas pelo Estado e pela Sociedade Civil. Os projetos 

sociais nascem do desejo de mudar uma realidade. Os projetos são pontes entre o desejo e a 

realidade. 



 

Os projetos sociais fazem parte de uma classificação específica de projetos. Eles 

também são empreendimentos temporários assumidos para criar um resultado exclusivo. No 

entanto, têm algumas características específicas, como por exemplo: 

 

 Solucionam problemas complexos como pobreza, desigualdade e injustiça; 

 Costumam operar em contextos mais desafiadores (têm recursos limitados, muitos 

riscos, redes complexas de obtenção de produtos, ambientes instáveis política e 

financeiramente, condições inseguras); 

 A sua implementação frequentemente acontece por meio de muitas parcerias como 

ministérios do governo, organizações comunitárias, empreiteiros, consórcios globais etc. 

 Os projetos sociais entregam não só resultados tangíveis, mas também outros menos 

concretos, que permitem a mudança desejada. 

 

Geralmente voltados para a educação formal, serviços de promoção à cultura e o 

empoderamento econômico, os projetos sociais são capazes de mudar a perspectiva de vida de 

uma pessoa, de famílias e de comunidades inteiras.  

A sua atuação é especialmente importante em um país como o nosso, onde o Estado não 

consegue se fazer presente em todas as partes do território, deixando milhares de pessoas 

desamparadas. As iniciativas acabam preenchendo essa lacuna deixada pelo poder público, 

oferecendo uma possibilidade de desenvolvimento social e econômico para uma parcela da 

população esquecida. 

 

4. Metodologia 

A pesquisa realizada no presente artigo é classificada como qualitativa e descritiva. 

Qualitativa pois há uma relação entre o mundo e o sujeito além daquela traduzida em números. 

E descritiva porque existe o ato onde o pesquisador tende a analisar seus dados indutivamente, 

ou seja, aumenta a proporção do que foi analisado, para que assim se consiga o resultado 

esperado de forma mais eficiente e eficaz. Tem como objetivo caracterizar certo fenômeno, 

como, por exemplo descrever as características de certa população. Assim, estabelecendo 

relações entre variáveis, o que envolve técnicas de coleta de dados padronizados, como 

questionários e técnicas de observação. No geral, assume a forma de levantamento. Enquanto 

o procedimento foi utilizado a observação direta, buscando ver as regiões que mais se 

acometiam de animais abandonados, para a execução do projeto, com a implantação dos 

comedouros e bebedouros. A procura destes pets, e lugares apropriados para atender as 

necessidades dos mesmos.  

Para a uma realização de forma mais clara, objetiva e coesa, foi aplicado o uso de 

algumas ferramentas ágeis de projetos, como: 

 

 Termo de Abertura do Projeto (TAP): É o documento oficial que autoriza 

formalmente a existência do empreendimento dentro da organização e dá autoridade ao 

gerente de projeto para aplicar recursos durante o seu ciclo de vida. 

 Plano de Ação: Uma ferramenta que traça uma metodologia para a conquista de 

objetivos. Trata-se de um planejamento que define ações necessárias para atingir 

objetivos, cronograma e prazos, responsáveis por cada tarefa, recursos financeiros e 

humanos necessários e acompanhamento de resultados. 

 



 

 Estrutura Analítica do Projeto (EAP): É um diagrama que organiza o escopo do 

projeto de forma visual, hierárquica e em partes menores, a fim de facilitar o 

gerenciamento das entregas. Em outras palavras, é uma ferramenta que organiza o 

trabalho que será realizado no projeto representando graficamente e simplificadamente 

o escopo.  

 Gráfico ou Diagrama de Gantt: É uma ferramenta gráfica que permite controlar o 

cronograma de um projeto. Para isso, conta com todas as tarefas que precisam ser 

realizadas para conclusão do mesmo, além de diversas informações relevantes de cada 

tarefa, tais como:   Descrição simplificada; Datas de início e fim; Duração; Responsável; 

Interdependência.   Todas essas informações são organizadas em uma linha de tempo, 

respeitando uma ordem de precedência definida pela interdependência entre as 

atividades ou pelo tempo de duração das mesmas, buscando evitar gargalos e folgas. 

 Gestão de Risco: É o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar os recursos 

humanos e materiais de uma organização, no sentido de minimizar ou aproveitar os 

riscos e incertezas sobre essa organização. 

 Orçamento: A definição, normalmente, leva em consideração duas principais 

características: a receita, ou seja, o valor arrecadado ou disponível, e a despesa, que seria 

o valor a ser gasto para a conclusão ou manutenção de algo. 

 Estimativa Bottom-Up: É uma das técnicas mais usadas para estimar as atividades. 

Onde se decompõe seus pacotes de trabalho em atividades menores, até detalhar 

suficientemente para estimar de forma precisa a atividade. Os recursos necessários para 

o pacote de trabalho é a somatória dos recursos das atividades que o compõe. É um 

processo de estimar os custos das atividades individuais no cronograma e então 

adicioná-los em conjunto para apresentar uma estimativa total para o pacote de trabalho. 

 

Após a aplicação do conhecimento obtido através dos estudos e implementação das 

ferramentas citadas, foi dado início a construção dos comedouros e bebedouros, os recipientes 

foram instalados nos locais estabelecidos anteriormente durante a pesquisa. Atualmente, dois 

de seis recipientes estão alocados, nos bairros de Felipe Camarão (Natal-RN) e Guajiru (São 

Gonçalo do Amarante-RN). 

 

4.1. Execução do Projeto: 

 

 As Figuras 1 e 2 apresentam os protótipos instalados nas cidades de Natal-RN e São 

Gonçalo do Amarante-RN e a utilização do produto pelo animal de rua, respectivamente. Os 

materiais utilizados para a fabricação dos protótipos estão descritos a seguir: 

 

 Materiais Utilizados: Braçadeira; Bucha para Parafuso; Caneta Piloto; Cano 1 metro; 

Cap de PVC; Cola de PVC 75g; Folha de Lixa Grossa; Garrafa Pet (1,5 L); Joelho 90° 

e 45°; Lâmina de Serra; Parafuso e Ração para cães e gatos. 

 

 



 

Figuras 1 e 2 - Protótipos instalados. (a) no bairro de Felipe Camarão (Natal-RN); (b) bairro 

de Guajiru (São Gonçalo do Amarante-RN). 

  

(a)                                                                       (b) 

Fonte: Projeto NutriPets (2020). 

 

 

 

 

Figura 3 - Gato utilizando o protótipo instalado no bairro Felipe Camarão (Natal-RN). 

Fonte: Projeto NutriPets (2020). 
 
 
 

 



 

 

5. Resultados 

 Os resultados que poderão ser obtidos com projetos voltados para animais de rua são 

gigantescos, pois muitas pessoas se sensibilizam com a situação que os mesmos se encontram 

nas ruas, com isso, ajudando de alguma forma quando descobrem projetos que cuidam desses 

seres indefesos. Os beneficiados são os próprios animais, a sociedade, os policiais e a prefeitura 

que não necessitaria de fazer o resgate de algum animal em estado crítico, colocando em risco 

a saúde da população e o resgate de animais em vias públicas, gerando a diminuição da 

superlotação nos centros de zoonoses. 

 O Plano de Ação forneceu como resultado a situação de cada atividade que foi feita e as 

que ainda seriam feitas, se estavam ou não dentro do prazo que foi estipulado pelas próprias 

responsáveis do projeto, vendo também a pessoa responsável por fazer, o lugar, valor e o motivo 

de tal atividade ter de ser feita. A Figura 3 demonstra o plano de ação do projeto NutriPets. 

 O gráfico ou diagrama de Gantt foi mais uma das ferramentas utilizadas no projeto 

NutriPets, para organizar e ter o controle de toda a lista das atividades que foram feitas e o 

tempo levado desde o início até a sua conclusão. As atividades foram feitas entre os meses de 

março, abril e maio de 2020. O resultado obtido com essa ferramenta foi a visualização fácil e 

prática de cada atividade, uma divisão clara das responsabilidades e a distribuição correta das 

atividades. A Figura 4 demonstra o gráfico de Gantt do projeto NutriPets. 

 O projeto teve suas atividades subdivididas de acordo com a Estrutura Analítica do 

Projeto (EAP), auxiliando nas entregas que serão feitas, auxiliando a alcançar os objetivos 

propostos, ajudou na distribuição das atividades, podendo identificar de forma prática quais 

atividades estavam ligadas aos processos necessários para a criação do projeto. A Figura 5 

demonstra a EAP do projeto NutriPets. 

O projeto utilizou a Gestão de Risco de forma qualitativa para saber quais as 

probabilidades de alguns riscos acontecerem e quais os seus impactos. Os riscos altos seriam o 

furto dos produtos e o veneno na alimentação dos animais, e sendo os riscos baixos o impacto 

da Covid-19 e ressecamento dos canos. As Figuras 6 e 7 demonstram a matriz de probabilidade 

e impacto, e a matriz de risco utilizadas no projeto NutriPets. 

 O Orçamento do projeto foi imprescindível para se obter resultados positivos, pois com 

ele foi obtido todos os gastos tanto unitários como gerais dos valores dos materiais que são 

utilizados para a produção dos comedouros e bebedouros, consequentemente tendo um controle 

do caixa do projeto. A Figura 8 demostra o orçamento utilizado no projeto NutriPets. 

 Assim como o orçamento, a Estimativa Bottom-Up também auxilia na obtenção dos 

resultados positivos do projeto, fazendo com que os custos dos produtos sejam divididos por 

aquisição e produtos, e quais as quantidades necessárias para se produzir os produtos, fazendo 

também o custo da mão de obra, que nesse caso por ser voluntários não existe um valor pago 

aos mesmos. A Figura 9 demonstra a estimativa Bottom-Up utilizada no projeto NutriPets. 

 



 

Figura 4 - Plano de Ação utilizado no projeto NutriPets. 

Fonte: Projeto NutriPets (2020). 

 



 

Figura 5 – Gráfico de Gantt do projeto NutriPets. 

Fonte: Projeto NutriPets (2020). 

 

 

Figura 6 – Estrutura analítica do projeto NutriPets. 

Fonte: Projeto NutriPets (2020). 



 

Figura 7 – Matriz de probabilidade e impacto do projeto NutriPets. 

Fonte: Projeto NutriPets (2020). 
 

 

 

Figura 8 – Matriz de risco do projeto NutriPets. 

Fonte: Projeto NutriPets (2020). 

 



 

Figura 9 – Orçamento do projeto NutriPets. 

Fonte: Projeto NutriPets (2020). 

 

 

 

Figura 10 – Estimativa Bottom-Up do projeto. 

Fonte: Projeto NutriPets (2020). 



 

 

 De maneira geral, os resultados obtidos com todas as ferramentas foram positivos, 

trazendo benefícios diversos como, planejamento, organização, controle no orçamento e na 

gestão do tempo, integração entre os interessados no projeto e confiabilidade que o projeto se 

concretizaria da maneira esperada. 

 

6. Considerações Finais 

 Os casos de abandono de animais pelos seus respectivos donos é um problema grave 

vivenciado na sociedade, acarretando dano a saúde pública, meio ambiente e ao bem-estar do 

animal. Da mesma maneira que muitos animais são adorados e protegidos pelos seus donos, 

outros são rejeitados e excluídos de possuir uma vida digna. Os animais podem sofrer de fome, 

desnutrição, doenças, envenenamento e de outras formas de agressão.  

 Combater o problema é fundamental, mas importante ainda é fazer com que isso não 

continue acontecendo. O projeto NutriPets quer fazer com que o maior número de animais que 

passam por essa situação seja reduzido. Apesar de até o momento serem poucos comedouros e 

bebedouros implantados, houve a dificuldade de conseguir achar um local apropriado para a 

implantação e ter a permissão dos responsáveis. Porém, sempre foi buscado por meio das mídias 

sociais e por colegas que fossem fornecendo opções de onde poderiam serem implantados e que 

consequentemente a pessoa também gostasse de animais e que comprassem a ideia do projeto. 

  Com a chegada da Covid-19 houve uma pausa nas implantações dos comedouros e 

bebedouros, mas que a partir do momento que tudo voltar a se normalizar, se dará continuidade 

as implantações, expandindo para locais públicos, atingindo a maior quantidade de localidades 

na cidade de Natal e até mesmo nas cidades vizinhas. Além disso, a partir do momento que o 

projeto estiver 100% em seu funcionamento é estimado que sejam beneficiados por mês cerca 

de 1.500 cães e gatos abandonados. 

  Projetos sociais independente de qual segmento seja, são extremamente importantes 

para a sociedade, sempre têm como premissa uma melhor convivência entre todos, ajudando 

aos necessitados e mostrando para o mundo o quão importante e benéfico é se ajudar, seja em 

forma de suporte, sendo um voluntário, ou ajudando com algum dinheiro para que o projeto 

continue. 
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