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10 DICAS PARA OS LATIDOS DO CACHORRO DO VIZINHO 

Um dos problemas mais irritantes com relação a uivos, latidos e choro do 

cachorro é quando acontece na casa do vizinho. 

Isso porque quando é o nosso cachorro que faz barulho excessivo, nós 

podemos desenvolver métodos para diminuir ou até mesmo silenciar o animal. 

Mas quando é lá na casa do lado, fica difícil encontrar uma saída, já que a 

solução do problema não depende de nós, e sim da boa vontade do vizinho. 

Boa vontade essa que dificilmente acontece, pelo visto, já que os latidos 

excessivos são uma das principais causas de brigas e desentendimentos entre 

a população.  

Muitas dessas situações podem acabar em agressões graves, envenenamento 

dos animais e até a morte de familiares.  

Na melhor das hipóteses, sendo muito positivo, talvez termine apenas em 

desentendimentos verbais e boletim de ocorrência na delegacia. 
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Portanto, aprender algumas técnicas de condicionamento para evitar que o 

cachorro faça muito barulho é importante até para preservar a amizade ou, no 

mínimo, a paz entre os vizinhos. Isso garantirá que ninguém saia machucado 

ou ofendido. 

Se você estiver passando por essa situação, preste atenção aos truques e 

escolha algumas alternativas das que vamos mostrar no vídeo, para tentar 

resolver seu problema. 

Por que o cachorro late? 

• O cachorro que não aparenta estar 

doente, passando necessidades ou 

sofrendo algum tipo de condição de 

saúde, pode estar latindo por puro 

tédio.  

 

Ele fica a maior parte do tempo 

sozinho, preso ou sem uma atividade. 

Muitas vezes, apenas ao sugerir a 

mudança de hábitos, ele passa por uma transformação e deixa de fazer 

tanto barulho. 

 

• Cio. Alguns animais latem muito quando chega essa época. Isso é algo 

instintivo e pode ser necessária a castração. Muitas vezes isso resolve 

quase 100% da situação. 

 

• Tem cachorro que não gosta de ficar sozinho. Quando isso acontece, 

ele começa a latir, uivar e chorar. Muitas vezes basta ensinar o animal a 

ficar sozinho durante um tempo, e ele vai se adaptar. Além disso, 

podemos usar brinquedos inteligentes, que podem fazer ele ficar horas e 

horas entretido, esquecendo de latir. 
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Iniciando 

Em primeiro lugar, para utilizar as dicas de condicionamento canino, é 

importante que você entre em acordo com o vizinho. Como o cachorro está no 

terreno dele, é preciso obter sua autorização antes de iniciar o processo. 

É totalmente desaconselhável que você tente adestrar um cão alheio sem 

permissão, porque você não tem autoridade sobre ele, e o dono pode alegar, 

inclusive judicialmente, que você agrediu ou maltratou o cachorro. 

Se existe algum desentendimento entre você e o dono do cachorro barulhento, 

é possível que ele aproveite essa situação para o levar à justiça ou, no mínimo, 

incomodar bastante. Por isso, é bom agir com cautela e obter, primeiro, a 

autorização. 

Dessa forma, é altamente recomendável que você entre em contato com seu 

vizinho e informe, pacificamente, que o cachorro late demais e interfere no seu 

sossego. Além disso, diga que conhece alguns métodos simples, rápidos e que 

farão com que o animal diminua os latidos excessivos. Agindo assim, ele só irá 

latir quando realmente for necessário. 

Se você não tem uma convivência muito pacífica com ele, peça para outro 

vizinho fazer essa intermediação. Normalmente, quando existe um cachorro 

latindo o dia inteiro, há outras pessoas se sentindo incomodadas e que podem 

ajudar no diálogo. 

Logo que conseguir a autorização, já pode começar o treino.  

Você não precisa estar no pátio ou terreno do vizinho. Esse treinamento pode 

ser feito por cima do muro, no seu próprio terreno. 

1 – Aproximando-se do cachorro: 

Uma coisa importante nesse processo é saber como se aproximar do animal. 

Ele deve ver você como alguém interessante e necessário, ao mesmo tempo 

em que reconhece sua autoridade. 
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É importante que o dono apresente o cachorro a você, assim ficará mais fácil 

ganhar a sua amizade. 

Usamos alguns petiscos para que o cachorro se sinta interessado em você. 

Logo em seguida, quando o animal começar a fazer festa quando você estiver 

por perto, ele já estará pronto para 

obedecer algum comando.  

É o momento de ensinar o cachorro 

a sentar, que é um comando bem 

simples.  

Preste atenção neste detalhe: no 

começo, você distribuía petiscos 

sempre que se aproximava, para 

ganhar a confiança do animal.  

Agora que ele já se tornou seu amigo e fica feliz quando você está por perto, 

ele só ganhará os petiscos se obedecer ao comando de sentar. 

Na primeira situação, você obteve a amizade dele. Na segunda, o respeito. 

Logo que ele estiver adaptado a essa rotina, você irá observar os horários em 

que ele late e procurar identificar a causa. Se ele aparentemente late sem 

horários e sem uma causa visível, fica mais fácil. Basta estar por perto quando 

ele estiver latindo. 

2 – Bexigas com água: 

O processo é bem simples: quando o cachorro estiver latindo, você irá jogar 

uma bexiga próximo a ele, o suficiente para assustar, mas sem atingi-lo.  

Esse susto é proporcional ao barulho. Observe que, se você atingir o corpo do 

cachorro, ele poderá se assustar em um grau maior, e não irá compreender o 

motivo da sua atitude. 
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A postura correta: nesse momento, você deve olhar para ele diretamente nos 

olhos, para que ele perceba que você é o responsável pelo ato. 

Outro motivo pra não acertar diretamente o corpo do animal é que, 

dependendo da distância, da força ou da altura em que é atirada a bexiga, o 

ato pode causar ferimentos e 

contusões no cachorro.  

Ao contrário, se você o assustar 

na medida certa, isto é, jogando a 

bexiga próximo a ele,  e não nele, 

o susto vai ser suficiente para que 

ele olhe em sua direção e ouça o 

comando. 

O comando pode ser “não”, ou 

“quieto”, ou outro qualquer. A repetição dessa atitude ensinará ao cachorro 

que, quando ele está latindo sem um motivo, uma coisa ruim poderá acontecer.  

Esse é um treino disciplinar, onde demonstramos a atitude que deve ser 

evitada através de um comando e um “castigo”. 

É importante que o cachorro o veja como um amigo e lhe tenha algum respeito, 

senão ele poderá encarar essas atitudes como uma provocação, e irá latir 

mais, em vez de diminuir os latidos. 

No entanto, ao vê-lo com respeito, o cachorro compreenderá que fez algo 

errado e tentará obedecer, evitando reincidir no erro. 

3 – Espoletas (biribinhas) 

Esse método também é disciplinar e funciona de forma parecida com o 

anterior. Essas espoletas podem ser encontradas facilmente em lojas que 

comercializem fogos de artifício. 
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Quando o cachorro estiver latindo, você joga uma espoleta (biribinha) próximo 

a ele. Essas espoletas são inofensivas, têm um estalo bastante fraco, não 

causam qualquer efeito além do barulho, que é pequeno. 

A espoleta não deve ser atirada diretamente no cachorro por motivos óbvios. 

Além do mais, provavelmente não funcionaria, já que é necessário que ela seja 

atirada em locais planos e duros, como o chão e a parede. 

Juntamente com o estalo, você deve dizer o comando para que ele comece a 

compreender que os latidos não são aceitáveis. 

A repetição vai ensiná-lo a pensar antes de latir, e só latir para coisas 

realmente importantes. 

Note que esses dois truques podem ser utilizados facilmente por sobre o muro. 

Dessa forma, não será necessário invadir o terreno do vizinho. Isso é 

importante porque não atinge o senso de territorialidade do outro morador; ele 

não vai sentir que sua casa está sendo invadida, por exemplo.  

Esse truque não é recomendável com cães que se assustam muito com fogos 

e estalos. 

4 – Faixas e roupas especiais 

Para cães que latem por ansiedade e 

medo, ou por irritação e estresse, uma 

boa ideia é utilizar faixas elásticas que 

são facilmente adquiridas nas 

farmácias. Elas são enroladas no 

cachorro a partir do pescoço e peito, 

descrevendo um oito no corpo dele.  

A faixa deve ficar apertada o suficiente para que ele se sinta seguro, mas não 

tão apertada a ponto de cortar a circulação.  

Ela não pode cair ou se soltar. 
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A ideia por trás disso é que a sensação transmitida ao animal é igual a um 

abraço. Ele se sente aconchegado e protegido, diminuindo o grau de 

ansiedade. 

Para cachorros que latem em excesso por esses motivos, a faixa pode ser 

utilizada com bastante êxito. 

Você deverá conversar com o vizinho e apresentar essa dica. Provavelmente 

você é quem terá que adquirir as faixas e aplicar no cachorro.  

Também é possível adquirir roupas especiais para essa situação. Atualmente 

existe a Thunder (trovão) Shirt (camisa), que tem esse nome justamente 

porque os cães têm medo de trovão. Ao utilizar esse acessório, o cachorro 

consegue suportar uma tempestade sem ficar muito nervoso. 

Ela também é indicada para manter o cão mais silencioso e calmo. Existem 

outros modelos de acessórios que prometem 

o mesmo. 

Se você conseguir convencer seu vizinho a 

colocar as faixas ou a camisa no seu 

cachorro durante o período em que ele deve 

ficar calmo, seu problema estará resolvido.  

No entanto, é muito importante que o animal 

tire o acessório logo em seguida, para não se acostumar. O truque só funciona 

se ele ficar um determinado período utilizando o acessório. Se ficar muito 

tempo, ele fica acostumado e o truque não surtirá mais efeito. 

5 – Dazer 

O Dazer funciona através de um sinal ultrassônico que só o cachorro consegue 

ouvir. Esse som é desagradável, o animal não gosta, e portanto funciona como 

uma bronca. 

O Dazer deve ser utilizado junto com um comando ou ordem.  
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Sempre que o cachorro estiver latindo, dê a ordem para que ele fique calado, 

acionando o Dazer simultaneamente. 

Como você já tomou a iniciativa de fazer amizade com o animal, presenteando-

o com petiscos e se aproximando dele, e como 

ele já compreendeu sua autoridade, essa bronca 

terá um caráter pedagógico.  

A grande vantagem desse acessório é que você 

pode adestrar o cachorro a partir de uma boa 

distância, sem precisar estar próximo ao muro. 

Além disso, como o sinal é ultrassônico, isto é, 

inaudível para seres humanos, o treino não interferirá na rotina de ninguém. 

O Dazer pode ser adquirido em pet shops e também pela internet. 

Além do Dazer, outros acessórios utilizam o sinal ultrassônico, como a coleira 

anti-latido. Se preciso, adquira e dê de presente a seu vizinho, ensinando-o 

como utilizar. 

6 – Bloqueando a visão do cachorro. 

Alguns cães ficam no portão de casa latindo para outros animais que passam 

na rua, ou para ciclistas, carros barulhentos, motos, etc. 

Nesse caso específico, eles latem apenas para as coisas que podem ver; eles 

são ativados pela visão e pela movimentação da rua. 

Uma boa dica pra evitar isso é dificultar a visão que eles têm do exterior. Se 

eles costumam ficar vigiando a rua através da grade da cerca, ou através do 

muro, o indicado é bloquear esses locais. 

Isso pode ser feito com uma lona, com pedaços de papelão, cortina, lençóis, 

cobertores, enfim, qualquer material que possa dificultar a visão do cachorro. 
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O cão é um predador natural. Ele prefere se colocar em uma posição de 

observação e manter a vigilância sobre a movimentação próxima.  

Por esse motivo, alguns cachorros latem excessivamente para tudo o que 

acontece na frente do muro da casa. Aquele é o seu território, ele se sente 

impotente para defende-lo, já que está preso. Por isso ele irá latir com 

insistência. 

Você pode sugerir ao seu vizinho o 

bloqueio da cerca durante um 

determinado período do dia, retirando-o 

em outros momentos. 

O cachorro geralmente fica mais calmo 

quando sua visão é interrompida.  

Peça que ele bloqueie a visão da rua 

naqueles horários em que os latidos incomodam muito. Depois, ele poderá 

retirar o bloqueio em outros horários. 

Retirar o bloqueio de vez em quando é importante para que o animal não se 

acostume com ele. Se isso acontecer, ele aprenderá a latir mesmo com a visão 

bloqueada. 

Seja prevenido e forneça a seu vizinho o papelão, a lona ou os cobertores para 

que a cerca seja bloqueada. 

Para o cachorro não destruir o bloqueio, adquira um repelente canino e borrife 

em toda a superfície. Esses repelentes têm um odor que o cachorro não 

suporta. Não fazem mal à saúde dele, mas o cão manterá distância de 

qualquer superfície onde você o tenha borrifado, e não destruirá o bloqueio. 

7 – O vizinho não quer bloquear a cerca 

Muita gente pode achar anti-estético bloquear a cerca com papelões ou lonas. 

Além disso, pode achar que não é uma boa ideia por vários outros motivos. 
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Nesse caso, sugira outra forma de abordagem. Pegue um lençol velho, torça-o 

no sentido do comprimento e passe por toda a cerca. Se for preciso mais de 

um, faça isso com outra peça de pano.  

O tecido deve ser passado na parte de baixo da cerca e, de preferência, na 

parte superior. Assim, um maior espaço ficará protegido. 

Dessa forma, o bloqueio não chamará 

tanto a atenção esteticamente e não 

interferirá na visão do cachorro para a 

rua. 

Esse tecido deve ser bastante 

borrifado com repelente canino, para 

que o cachorro evite se aproximar 

muito da cerca. 

O cheiro forte do repelente manterá o animal afastado, não o permitindo se 

aproximar muito da cerca. Isso deve evitar a maior parte dos latidos. 

Da mesma forma que o truque anterior, esse bloqueio deve ser colocado 

apenas nos momentos em que é necessário haver silêncio, e logo depois 

retirado, para o cachorro não se habituar com o odor do repelente. 

Se ele se habituar, conseguirá chegar perto da cerca e poderá voltar a latir em 

excesso novamente. 

Esse truque não interfere na fachada da casa nem na cerca. Se for necessário, 

você poderá adquirir um pano da mesma cor com que é feito o material do 

cercado. Desse jeito, o truque ficará bastante discreto. 

8 – Mudando de local 

Se for possível, converse com seu vizinho para ver se há a possibilidade de 

mudá-lo de lugar. 
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Alguns cães latem em demasia ao ficarem no pátio da frente. Às vezes a 

mudança para os fundos consegue diminuir esse comportamento. 

Se o cachorro late muito durante o dia, quando os donos estão ausentes, veja 

se consegue que ele o deixe preso dentro de casa, com a televisão ligada e as 

cortinas fechadas. 

Sem a distração do que acontece na rua, o animal ficará mais comportado e 

menos chato. 

Se ele late muito durante a noite porque não quer ficar sozinho, dê algumas 

sugestões para que ele fique mais comportado, como os brinquedos 

inteligentes. 

É importante que o vizinho perceba sua intenção de ajudar, e não apenas 

reclamar e criticar.  

Isso diminuirá sua desconfiança, e o vai predispor a concordar que é preciso 

resolver o problema. 

9 – Castração 

Muitas pessoas têm preconceito com relação à castração. Acreditam que o 

cachorro modificará seu temperamento, ou que deixará de ser vigilante, além 

de engordar.  

Na verdade, o animal que é usado como cão de guarda não perderá o olfato, 

visão e audição.  

Ele ainda defenderá seu território e será agressivo com intrusos. 

O cachorro que se exercita e se alimenta da quantidade certa de ração, não 

ficará obeso subitamente.  

A obesidade canina só atinge cães sedentários e que não têm uma 

alimentação balanceada. 
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A principal alteração que se observa no cachorro após a castração é que ele 

perde muito do interesse com o que acontece do lado de fora do portão.  

Cadelas no cio não serão tão 

atraentes para ele, e ele não latirá 

em excesso por esse motivo. 

De uma forma geral, o cachorro fica 

mais comportado, mas sem que ele 

mude seu temperamento.  

Se ele for um cachorro brincalhão, 

ele continuará sendo. Se ele for um cão agressivo, guardará essa 

característica. 

Com relação às cadelas, a castração ajuda muito na saúde geral do animal. 

Além disso, elas também perdem o interesse em fugir de casa, o que acontece 

muito nos períodos do cio. 

Você pode sugerir essa ideia ao vizinho, com o objetivo de diminuir os latidos. 

Ofereça-se para pagar a cirurgia de castração, já que normalmente os 

incomodados é que têm que se mexer. 

Se dinheiro for um problema, existem vários órgãos que disponibilizam 

castração de graça, ou a um preço simbólico.  

É possível se informar na prefeitura da sua cidade, em ONGs de proteção 

animal, nas secretarias municipais de saúde e meio ambiente e em clínicas 

veterinárias, de forma geral.  

Pergunte onde pode ser feita a cirurgia de graça ou a um preço acessível. 

Sempre que um problema nos incomoda, mas a solução desse problema 

depende de outra pessoa, é bom nós mesmos agilizarmos o máximo possível, 

para que a solução aconteça. 
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10 – Tudo ao mesmo tempo 

Muitas das dicas que passamos podem ser utilizadas ao mesmo tempo, 

garantindo uma maior eficácia do truque. 

Utilize duas ou três dicas juntas, isso vai fazer o cachorro aprender mais 

rapidamente o que se espera dele. 

Com o animal mais calmo e silencioso, de repente até seu vizinho vai dar o 

braço a torcer e poderá começar a adestrar seu próprio cachorro. 

Atitudes assim fortalecem os laços de amizade em uma vizinhança, facilitando 

muito a convivência. 

A boa convivência 

É preciso saber lidar com as pessoas, pois nem sempre o dono do cão sabe 

que ele late o tempo todo e incomoda os outros.  

Às vezes, ele pode não estar em casa enquanto o animal faz barulho, ou pode 

ser que esteja muito distante e não ouça os latidos. Além disso, há pessoas 

que têm uma maior dificuldade em se relacionar e podem achar que uma crítica 

é, na realidade, uma ofensa. 

Portanto, é necessária uma boa dose de tato e respeito, ao reclamar dos 

latidos. A coisa mais vantajosa para você é tê-lo como aliado. Isso ajudará a 

resolver logo o problema. 

No caso de não haver tolerância entre ambas as partes, o melhor a fazer é 

procurar outro vizinho neutro que possa intervir e ajudar na solução. 

Um terceiro envolvido, que não tenha discutido ou se indisposto com o dono do 

cachorro, terá maior poder de argumentação e mais facilidade em expor um 

plano de treino. 

 



Projeto Adestramento para cães – proibida a distribuição sem autorização Página 14 

 

Como abordar o vizinho 

A principal atitude para que a ideia dê certo é a cooperação. Ao demonstrar 

que você está disposto a auxiliar o outro no sentido de fazer o cachorro parar 

de latir em excesso, você passará a impressão de que realmente se preocupa 

com o bem estar do animal e do vizinho. 

A maioria das pessoas se ofende com críticas e desabafos, mas aceita com 

gratidão conselhos que os ajude a resolver um problema específico. 

Por isso, ao se apresentar disposto a ajudar a resolver a situação, você se 

destacará como alguém interessado e com boas intenções, e não apenas 

como mais um crítico reclamando dele.  

É necessário, também, demonstrar 

uma atitude otimista e positiva, para 

que o outro confie em você e se 

disponha a colocar seu cachorro nas 

suas mãos. 

Ninguém aceitaria que um estranho 

treinasse seu cão. No entanto, é 

possível que ele deixe alguém generoso e gentil treinar seu mascote, apenas 

porque demonstrou interesse. 

Lembre-se: Treine uma atitude positiva e se disponha realmente a ajudar seu 

vizinho a resolver o problema.  

Todo mundo vai sair ganhando. 

E se o vizinho não quiser ajudar? 

Nesse caso, veja este outro material, com um resumo dos seus direitos e 

dicas de como procurar as autoridades certas. 

Boa sorte! 

https://www.dropbox.com/s/xfvd0g8ihc7qmkw/OS_LATIDOS_DO_CACHORRO_DO_VIZINHO.pdf?raw=1

