
A importância da castração: A castração é um único meio ético e humanitário para 
controle populacional de animais e a forma a longo prazo de diminuir a quantidade de 
animais nas ruas, maltratados e marginalizados, contabilizados recentemente em 30 
milhões de animais nas ruas do nosso país. Ela traz benefícios muito além de evitar o 
nascimento de mais animais que iriam sofrer, como diminuir a dispersão de doenças entre 
os animais e de zoonoses, traz benefícios a saúde e comportamentais, então a castração 
traz qualidade de vida para os animais que já não tem nada e como consequência, 
diminuição progressiva da população de animais com o tempo.

Quem somos: Somos um projeto de causa socio ambiental de Goiânia que surgiu da 
vontade da Regina Célia L. G. Menezes (idealizadora do projeto) em poder ajudar mais os 
animais de uma forma que fosse possível e palpável. Inspirada no Ecopet Tampas de Santa 
Catarina, ela iniciou então o Projeto Tampatas que além de tornar possível ajudar animais, 
tornou possível ajudar também o meio ambiente, retirando dele centenas de kg de plástico. 
Hoje conta com a ajuda de voluntários, um crescente número de seguidores, apoiadores e 
pontos de coletas.

Objetivo: Temos como objetivo a coleta de tampinhas plásticas e a venda delas para 
reciclagem onde toda renda é revertida à castração de animais de rua e/ou animais de 
famílias carentes transformando lixo em amor, cuidado e qualidade de vida. 

Resultados iniciais: Em dezembro de 2018 (dois meses após o inicio do projeto) fizemos 
nossa primeira pesagem e venda de tampinhas para a reciclagem e com ela foi possível 
castrar 4 animais. 4 vidas mudadas, 4 destinos transformados, única e exclusivamente com 
os 450 kg de tampinhas arrecadados com a contribuição e envolvimento da população. E 
então 4 árvores do cerrado plantadas.

A importância da reciclagem: O plástico hoje é um dos maiores poluentes dos mares e 
estimasse de acordo com um estudo recente que o volume dos resíduos plásticos poderia 
ultrapassar o de peixes em 2050 se nenhuma medida for tomada além desse resíduos ser a 
causa da morte de cerca de um milhão de aves marinhas, 100.000 mamíferos marinhos e 
de inúmeros peixes por ano. O plástico leva em torno de 450 anos para se decompor e 
alguns tipos específicos de plástico se decompõe em milhares de ano (tempo indefinido). 
Cada tampinha guardada pra nós e encaminhada pra reciclagem nos faz acreditar que a 
importância do projeto vai muito além de ajudar cães e gatos, mas ajudar também o meio 
ambiente, a fauna marinha e a nós mesmos.

Contribuição socioambiental: Quando beneficiamos os primeiros animais com a primeira 
pesagem e renda das tampinhas, decidimos também plantar uma árvore para cada animal 
castrado. Além de um animal castrado, centenas de kg de plásticos retirados do meio 
ambiente, uma árvore é plantada pelo Projeto Tampatas e acompanhado o seu 
crescimento. 
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Apoiadores e pontos de coleta: Temos hoje vários apoiadores e pontos de coleta, dentre 
eles, a OAB do Estado de Goiás/CEPDA (Comissão Especial de Proteção e Defesa dos 
Animais), a Assembleia Legislativa de Estado de Goiás, o Tribunal de Justiça do Estado de 
Goiás, a Polícia Técnico-Científica do Estado de Goiás, toda a Rede Store de 
Supermercados, Centros Acadêmicos de muitos cursos da Universidade Federal de Goiás, 
Faculdade Unianhaguera, vários petshops, clínicas e hospitais veterinários, vários 
estabelecimentos, comércios, restaurantes e bares e a participação de muitas escola de 
ensino fundamental e médio. Temos pontos de coleta em Goiânia, Aparecida de Goiânia e 
muitas cidade do interior de Goiás.

Tampatas nas escolas: Temos atualmente um projeto chamado Tampatas nas Escolas, 
onde iniciamos em comunhão á equipe escolar apresentações, gincanas e um trabalho 
primordial de conscientização sobre a reciclagem, posse responsável e a importância da 
castração, além de incentivar os alunos a participarem da arrecadação e levarem os 
materiais escolhidos para a escola, tornando o projeto cada vez mais participativo para as 
crianças, que são o futuro da nação.

Porque tampinhas? As tampinhas plásticas é um item reciclável, muito poluente, 
normalmente mal descartada e por isso representa um grave problema ambiental. No 
nosso caso coletamos só as tampinhas por ser de fácil arrecadação e armazenamento, para 
quem junta em casa e principalmente nos pontos de coleta e depósito onde guardamos, 
além de geralmente serem limpas e não causarem odor ou sujeira. Elas podem ser 
encontradas na escola, na academia, no mercado, na igreja, durante um passeio, no ponto 
de ônibus, no meio fio, quando viajamos, quando vamos a um aniversário, no escritório, em 
casa, na rua, no bar, na praia... em todos os lugares encontramos tampinhas que podemos 
guardar no bolso, na bolsa, na mochila e levar pra casa. Os outros itens da recicláveis 
DEVEM ser separados e destinados a coleta seletiva, cooperativas ou á pessoas que 
arrecadam esse material como forma de sustento (os catadores), assim, contribuímos 
ainda mais com o meio ambiente. Diminuir nosso consumo de plástico e produção de lixo 
também são ações legais, e em geral, não nos custa nada ficar atento a isso e melhorar 
nossos hábitos.

Tipos de tampas que são coletadas: Nós recebemos todos os tipos de tampas plástica, por 
exemplo, de garrafa pet, de isotônico, de caixa de leite, de caixa de suco, de produtos 
alimentícios como requeijão, maionese e vários outros, de produtos de higiene pessoal, 
como de shampoo, creme e vários outros, de produtos de limpeza, de medicamentos, de 
suplementos, de caneta, de produtos de maquiagem, de óleo de motor, enfim, 
independente do formato, cor e tamanho, sendo de plástico, todos os tipos de tampas.
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Tampatas na mídia

TBC NOTÍCIAS 2 | 12/02/2019 | PROJETO ESTIMULA O REAPROVEITAMENTO
                                                      DE TAMPINHAS PLÁSTICAS

https://bit.ly/2Hf3RY5

JORNAL ANHANGUERA 1 | CAMPANHA ARRECADA TAMPAS DE PLÁSTICO PARA 
                                              VENDER E CONSEGUIR DINHEIRO PARA CASTRAR CÃES

JORNAL SERRA DOURADA | PROJETO TAMPATAS AJUDA CÃES E GATOS

https://bit.ly/2u4mmpv

https://bit.ly/2TzNJH2
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https://bit.ly/2VXi0fT

https://bit.ly/2Hv0wUb

https://bit.ly/2NZmEas

JORNAL DO MEIO-DIA - 21/02/19 - PROJETO JUNTA TAMPAS DE GARRAFAS
                                                               E PAGA CASTRAÇÃO DE ANIMAIS

REPORTAGEM DO JORNAL DIGITAL FOLHAZ

TJ GOIÁS | PUC TV - CONHEÇA O PROJETO TAMPATAS
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MATERIAL DO PORTAL DA POLÍCIA CIENTÍFICA

https://bit.ly/2EZfNtp

Conclusão: O apoio de cada pessoa, cada instituição e cada estabelecimento tornou o 
Tampatas real, nós existimos graças a confiança de cada um que nos ajuda e a cada 
tampinha vista, guardada e doada com tanto carinho. A vontade maior é de mudar o 
mundo, ajudar a todos e tornar a vida tão dura de muitos animais, um pouco melhor. 
Sabemos que não é possível abraçar o mundo, mas se todos contribuírem e cada um fizer 
sua parte, podemos juntos mudar cada vez mais o destino de animais e do planeta Terra, 
nossa única casa. Então por isso reciclar pra castrar, é só começar.

RECICLE, CASTRE E PLANTE!

CONTATO
Instagram - @projetotampatas
Facebook - @projetotampatas

Email - projetotampatas@gmail.com
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