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e portanto qual a nossa responsabilidade como arquitetos pe-
rante a isso.  
Embora seja constante a preocupação em projetar espaços 
que estejam em harmonia com a natureza e aqueles que ali 
vivem, dificilmente colocamos em segundo plano nossas pre-
ferências ambientais. Ao nos depararmos com diretrizes que 
envolvem outros seres, nós arquitetos temos a tendência à 
planejar o ambiente de modo que possa atender as necessi-
dades vitais de todos, porém levando em consideração ape-
nas nossas necessidades físiológicas, emocionais e estéti-
cas como cores, elementos estéticos, cheiros, alturas, entre 
outros. Essa priorização sobre outros seres vivos é uma das 
principais causas de um grande problema urbano que exis-
te em nosso meio: os animais em situação de rua. A partir 
de ambientes inapropriados aos animais, esses desenvolvem 
comportamentos também inapropriados ao ambiente em que 
estão inseridos, causando contraste entre expectativa e reali-
dade, levando assim ao seu abandono. Diante disso, vejo uma 
grande necessidade de se repensar nossas escolhas projetuais 
diante de determinadas situações, para que possamos utilizar 
a arquitetura como ferramenta para sanar nossos problemas 
sociais e ambientais, e garantir que nosso meio urbano pro-
porcione bem estar para todos aqueles que o habitam.

1.2 MOTIVAÇÃO

Desde pequena possuo um interesse especial por animais de 
todos os tipos, mas principalmente cachorros e gatos, com 
quem tive maior convivência. Esses estiveram presentes em 
minha vida durante todas as fases, desde a pequena casinha 
onde morei em Vitor Meirelles quando pequena até os dias 
atuais em Florianópolis, pronta para começar uma nova etapa 
da minha vida. Trago então comigo, como herança familiar, 
esse modo de enxergar os animais como membros da família. 
Portanto, entre todos os nossos distúrbios sociais e ambien-
tais, os animais em situação de rua sempre me chamaram 
muita atenção, pois nunca consegui entender as motivações 
desse abandono. Além disso, vejo no tema uma oportunidade 
de expandir os conhecimentos e o portifólio já que durante o 
curso não tive a oportunidade de trabalhar com esse assunto.

1. INTRODUÇÃO

1.1 APRESENTAÇÃO

Ao longo do curso de Arquitetura e Urbanismo da Univer-
sidade Federal de Santa Catarina, somos introduzidos a di-
versas esferas da profissão - como paisagismo, edificação, 
interiores, urbanismo, história da arquitetura, patrimônio, 
conforto ambiental, teoria do projeto e da arquitetura, teoria 
urbana, entre outros. Além disso, aprendemos a reconhecer 
a importância da arquitetura e suas inúmeras consequên-
cias para o mundo. Por exemplo, nas disciplinas de Experi-
mentação, Tecnologia da Edificação, Eficiência Energética e 
Sustentabilidade em Edificações, compreendemos a relação 
entre os sistemas construtivos, a organização do canteiro de 
obras e as mudanças ambientais que podem ser ocasionadas 
de acordo com a escolha projetual realizada. Já nas disci-
plinas de Projeto e Urbanismo, percebemos como nós arqui-
tetos podemos contribuir para a fortificação da diversidade 
através de espaços e ambiências universais e plurais, bem 
como condições sociais que podem ser influenciadas por 
uma arquitetura acessível e de inclusão. Compreendemos 
ainda, a partir dessas disciplinas, a relação entre o sucesso 
de um estabelecimento e seu entorno urbano, assim como 
as diversas maneiras de ocupação e uso de um ambiente 
através de fatores arquitetônicos e urbanísticos, sendo al-
guns deles essenciais para o vínculo de lar criado com de-
terminados espaços. Para que esses projetos possam envol-
ver os usuários de modo agradável, aprendemos a desenhar 
espaços confortáveis de acordo com o seu contexto e uso, 
Através das disciplinas de Conforto Ambiental. Durante as 
matérias de História e Teoria, vemos como a arquitetura e 
o urbanismo estão diretamente ligados aos acontecimentos 
e características de sua época, apesar do anseio de muitos 
arquitetos por projetar obras de arte atemporais. E por fim, 
mas não menos importante, temos as matérias relacionadas 
à construção civil, que são essenciais para a concretização 
da arquitetura traçada. A partir dessas reflexões realizadas 
ao longo do curso, passamos a observar com outros olhos 
tudo aquilo que nos cerca, cada ser e elemento que compõe 
nosso contexto urbano, suas relações entre si e com o meio, 

Porque, em uma sociedade que se diz tão amiga dos ani-
mais, cresce cada vez mais o número de animais em situ-
ação de rua?
 
O que leva essas pessoas que se mostram tão apegadas aos 
seus animais de estimação, a abandoná-los?
 
Essas indagações, que existem em minha vida há algum 
tempo, juntaram-se a um novo questionamento ocasio-
nado pela formação como arquiteta e urbanista: 

como podemos usar a arquitetura como meio de tentar 
solucionar o problema dos animais em situação de rua?



1.3 OBJETIVO

Conforme os aspectos expostos na apresentação e na motivação, 
este trabalho tem como objetivo entender os fatores que geram 
o problema urbano dos animais em situação de rua e analisar 
como a arquitetura pode ajudar a sanar esse distúrbio. Para isso 
será preciso compreender e atender de maneira integral o pro-
grama de necessidades de uma habitação dedicada para ani-
mais domésticos. Apresento também um desejo de utilizar esse 
agente tão imparcial que é o animal de estimação para integrar 
a sociedade e seu meio, através de uma arquitetura inclusiva e 
acessível a todos, bem como harmônica com a natureza ao seu 
redor.
Partindo desses princípios, apresentarei alguns conceitos im-
portantes para o entendimento desse universo do animal do-
méstico, alguns projetos referenciais que tentam modificar essa 
arquitetura que prioriza o humano mesmo quando ele não deve 
ser priorizado, e algumas relações entre animal e humanos que 
podem resultar em benefícios mútuos. A partir das conclusões 
geradas pelo estudo realizado sobre as motivações que resultam 
no abandono de animais, apresentarei um projeto de centro de 
acolhimento à animais domésticos, constituído por um abrigo 
para animais em situação de rua e um conjunto de serviços fa-
cilitadores para aqueles que os possuem, buscando agir na raiz 
do problema e diminuir assim o abandono. Dentro dessa pro-
posta, buscarei trazer uma condição de moradia que não repri-
ma os instintos naturais desses animais, mas ainda possibilite 
sua integração com a sociedade urbana. 

1.4 METODOLOGIA

A metodologia aplicada consiste predominantemente na leitura 
de referências que abordam de maneira direta ou indireta os 
temas “animais domésticos” e “abrigo de animais”, com o ob-
jetivo de agregar conhecimento teórico sobre a problematização 
trabalhada. Como referências, foram utilizados trabalhos aca-
dêmicos, normativas, legislações, projetos arquitetônicos exis-
tentes e entrevistas para entendimento e desenvolvimento da 
proposta. Almejando determinar as necessidades do Municipio 
de Florianópolis em relação aos animais em situação de rua, 
foram realizadas visitas a sítio e entrevistas com responsáveis 

pela área no DIBEA e outras instituições relacionadas. 
Além disso, dados referentes à cidade foram obtidos por 
meio de documentos disponibilizados por meio eletrônico, 
como o site da prefeitura e do Geoprocessamento.
O processo contou com a orientação do professor Carlos 
Eduardo Verzola Vaz e colaboração de outros professores, 
agregando assim conhecimento e questões pertinentes du-
rante a discussão do tema, além de estimular o desenvolvi-
mento de uma proposta adequada e inovadora.  



2. REFLEXÃO TEÓRICA

2.1 A ORIGEM DA DOMESTICAÇÃO DOS ANIMAIS

O conceito principal de domesticar um animal é adaptá-lo, 
ensiná-lo e treiná-lo para o convívio direto com o ser hu-
mano. Os primeiros processos de domesticação de animais 
selvagens aconteceram há mais de 30 mil anos, quando o 
homem deixa de ser nômade e passa a tirar seu alimento 
também da terra. Os animais eram vistos até então como 
únicamente uma fonte de alimento(FINO... 2018). 
Os primeiros animais a serem domesticados foram os de 
grande porte, que seriam então utilizados como tração para 
o transporte entre comunidades. Quando o homem passou 
a descartar os restos alimentícios em um só local, as rapo-
sas e lobos começaram a frequentar os arredores, se ali-
mentando então dessas sobras. A partir disso, os lobos e os 
homens se aproximaram gradualmente até virarem compa-
nheiros de caça. Alguns estudos divergem sobre onde essa 
aproximação teria começado a acontecer, na Europa ou no 
Oriente Médio (FINO... 2018). 
Percebeu-se também que a domesticação de animais po-
deria ser eficaz na preservação da espécie humana. Os lo-
bos poderiam ajudar na caça e na proteção de mulheres e 
crianças, os porcos por sua facilidade de reprodução em 
cativeiro garantiam o alimento e facilitavam a fixação dos 
povos em determinado local, e outros animais eram utili-
zados para a confecção de vestiários e transporte (FINO... 
2018). Um estudo genético publicado na revista científica 
Cell Research indica que o primeiro cão surgiu no sudeste 
da Ásia 33 mil anos atrás, descendendo dos lobos. (CAS-
TRO, 2015). Entretanto, a domesticação do animal com a 
finalidade que temos atualmente - de ser um companheiro 
- só se intensificou mundialmente milhares de anos depois. 
 Já os felinos e aves passaram a ser domesticados no Egito 
antigo, há apenas 5 mil anos. Esse processo começou com 
os gatos-selvagens africanos, que passaram a conviver com 
os humanos por fazerem o controle de pragas nas residên-
cias e serem cultuados pelos egípcios - que adimiravam 
sua beleza e os consideravam uma reencarnação da deusa 
Bastet, responsável pela fertilidade e proteção das

mulheres. Assim como os gatos, as aves também se tornaram 
domésticas por sua função ornamental através da beleza e do 
canto. A partir daí, inúmeros animais de diversas espécies fo-
ram domesticados até os dias atuais (FINO... 2018)/ (CANAL... 
2016).
Com a evolução humana e o seu modo de vida, como o surgi-
mento de grandes cidades, edifícios, espaços menores de lazer 
ao ar livre, artifícios tecnológicos para caça, entre outros, as 
espécies caninas e felinas também evoluíram e sofreram mo-
dificações - as vezes por conta própria e outras por intervenção 
humana - resultando assim na infinidade de espécies existentes 
atualmente. Mesmo assim, esses animais ainda carregam gran-
de parte de seu DNA original, como é o caso do cachorro que 
ainda carrega 98% do DNA do lobo - exemplificando a resistên-
cia de seus instintos (G1, 2014).

2.2 A RELAÇÃO ENTRE ANIMAIS DOMÉSTICOS E SERES 
HUMANOS

A relação entre animais domésticos e seres humanos originou-
-se cerca de 30 mil anos atrás como mencionado anteriormente. 
Essa relação sofreu muita resistência ao longo da história, prin-
cipalmente após se tornar mais íntima e intensa. Na Inglaterra 
por exemplo, entre os séculos XVI e XVII, aqueles que possuí-
am animais domésticos eram acusados de bruxaria por acredi-
tar-se que bruxos continham um demônio em forma de animal 
como seu ajudante, correndo o risco inclusive de serem execu-
tados. Ainda nos dias atuais, alguns países demonstram uma 
relação não muito amigável com os animais. É o exemplo da 
República da China, onde o povo de Pequim é periodicamente 
ordenado pelo governo a levar seus animais domésticos para 
serem executados com a justificativa de prevenção de doenças 
transmissíveis como a raiva (FINO... 2018). Felizmente nossa 
relação com esses animais evoluiu positivamente de um modo 
geral, fortalecendo a relação de amizade, carinho, companhei-
rismo, até chegarmos a classificação de hoje em dia: família. 
Atualmente algumas instituições se dedicam exclusivamente à 
pesquisas relacionadas aos benefícios dessa relação, como é o 
exemplo do Instituto Waltham. Seus pesquisadores realizaram 
recentemente alguns experimentos, chegando a resultados bas-
tante interessantes. Um dos experimentos permitiu que crianças



com dificuldade de aprendizagem e leitura pudessem contar 
com a presença do animal, deixando-os assim mais relaxados 
e desinibidos e consequentemente melhorando a aprendiza-
gem e o fluxo de leitura. Outro fator comprovado foi de que 
as crianças que convivem com animais possuem uma maior 
imunidade do que aquelas que não. Já em relação aos ido-
sos, os estudos apontaram que aqueles que são tutores de 
cães são mais ativos e propensos a realizar atividades físicas, 
fazem amizade com mais facilidade e assim como crianças, 
possuem maior imunidade. Para idosos com demência sênil 
e dificuldade de alimentação, o uso de peixes em aquários 
pode ser benéfico pois seus movimentos passa tranquilidade. 
Além disso, os animais são importantes para nos tornarmos 
mais sociáveis e quebrar o isolamento técnológico muito co-
mum nos dias atuais (ASSIS, 2017). 
Apesar de tantas pesquisas já realizadas e avanços conquis-
tados, há muito por descobrir. Ainda não os conhecemos tão 
profundamente - e quando sim, ignoramos - a ponto de poder 
oferecer-lhes uma vida que contemple todas as suas necessi-
dades. Através da natureza humana de se sobrepor a outras 
espécies, queremos que os animais domésticos se adaptem 
ao nosso estilo de vida, porém relutamos a adaptar-mos aos 
deles.

2.3 O USO DE ANIMAIS NA RECUPERAÇÃO FÍSICA E 
PSICOLÓGICA DE HUMANOS

A utilização de animais para o beneficiamento humano já vem 
sendo praticado há milhares de anos. Com os avanços da ci-
ência e suas pesquisas, isso se intensificou e se reafirma cada 
vez mais a medida que o embasamento científico e empírico 
crescem. Atualmente através da zooterapia, ciência que visa 
estudar a interação do ser humano com o animal sob o ponto 
de vista terapêutico e educacional, existem diversos estudos 
que comprovam os benefícios gerados à humanos através do 
convívio e apoio do animal, como visto de modo breve ante-
riormente. Surgem assim os tratamentos físicos e psicológicos 
denominados de IAA - Intervenções Assistidas por Animais, 
onde o animal é co-terapeuta e auxilía o paciente a atingir os 
objetivos propostos. Essas terapias são utilizadas como apoio 
como apoio em diversas especialidades, tais como, na

Atualmente, essas terapias se encaixam em um grupo mais 
abrangente denominado de IAA - Intervenções Assistidas 
por Animais. Dentro desse grupo, estão as:
• TAA - Terapias Assistidas por Animais: intervenção di-
rigida que deve ser supervisionadas por profissionais da 
saúde devidamente habilitados (REVISTA CIENTÍFICA 
ELETÔNICA DE MEDICINA VETERINÁRIA, 2008).
• EAA - Educação Assistida por Animais: funciona da 
mesma maneira que a TAA, porém na área da educação 
(PATAS...2019).
• AAA - Atividades Assistidas por Animais: o uso do ani-
mal é feito de forma casual e sem metodologia, porém tam-
bém deve ser feito com profissionais e animais treinados 
(PATAS...2019).

psicologia, fisioterapia, gerontologia, fonoaudiologia, em ati-
vidades de controle do estresse em empresas, na ajuda a 
vitima de desastre natural, prisões, escolas, hospitais, etc 
(PATAS...2019).
Na área psicológica, existem muitas vantagens ocasionadas 
pela utilização dos animais. Estudos científicos indicam que 
a presença de animais em hospitais de câncer auxiliam a 
cura e o bem-estar do paciente, uma vez que geram maior 
interação com os profissionais envolvidos no tratamento, alí-
vio da dor e desconforto, redução da ansiedade e de sinto-
mas depressivos, diminuição da sensação de solidão ocasio-
nada pelo tratamento, entre outros. O animal de estimação 
colabora para o aumento da auto-estima, estabelecimento 
de hábitos positivos e o interesse pelo outro, através do au-
mento da produção e liberação da serotonina e dopamina, 
hormônios responsáveis pela sensação de prazer e alegria, 
após 15 a 20 minutos de interação com o animal. Ele pode 
ajudar ainda na hiperatividade e no estresse, uma vez que 
ajuda a liberar outros hormônios como endorfina, prolacti-
na e ocitocina que atuam regulando as taxas de cortisol - 
hormônio relacionado ao estado de alerta. Além disso, essa 
sensação de bem-estar proporcionada pela interação pode 
diminuir o nível de adrenalina relacionado ao aumento da 
pressão arterial. Aos pacientes portadores de autismo, a 
presença de cães nas seções terapêuticas resultam na dimi-
nuição nos comportamentos negativos, como agressividade, 
alienação, isolamento, entre outros e melhora na capacidade 
de comunicação, sensibilidade e interação (BLOG... 2015). 
Outras doenças que envolvem a saúde psicológica e podem 
se beneficiar da relação animal-humano são portadores de 
Alzheimer, síndrome de Down e dislexia (JADE; SINIMBU, 
2017). A recuperação psicológica causada pelo animal pode 
ainda ajudar na reinserção social de um ser humano que 
por algum motivo se encontra externo à sociedade - como 
por exemplo um presidiário, através da recriação de afeto, 
carinho e aproximação com as pessoas (HYPENESS, 2018).
Já na área da recuperação física, os pacientes mais benefi-
ciados são os portadores de paralisias. Os cães, por exemplo, 
podem ser usados durante os exercícios fisioterapêuticos, o 
que tira o foco do tratamento para a doença, e o torna uma 
brincadeira, mesmo para o adulto. Já na equoterapia, 



terapia com a utilização de cavalos, os animais são usados 
como agentes para ganhos motores por meio da geração 
de estímulos de forma repetida no sistema nervoso central 
daquele que o monta, desencadeando respostas positivas. 
Dentre os benefícios, há a melhora no desenvolvimento mo-
tor, maior adequação do tônus muscular, melhora na coor-
denação motora e no controle da cabeça e do tronco pro-
porcionando maior equilíbrio. O cavalo, assim como alguns 
outros animais, é tão importante em determinados tratamen-
tos que é reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina 
(REDE... 2013). Ainda em relação aos benefícios físicos, 
uma pesquisa realizada pela Baker Medical Research Ins-
titute comprovou que donos de cães e gatos apresentam ta-
xas menores de colesterol e triglicérides que aqueles que 
não os possuem, diminuindo assim os riscos de problemas 
cardiovasculares(BLOG... 2015). Além do uso dos animais 
domésticos para a recuperação, eles são importantes ainda 
para auxiliar pessoas com deficiências a se adaptarem ao 
ambiente urbano, como por exemplo os cães-guais.

2.4 O COMPORTAMENTO E CARACTERÍSTICAS DOS 
ANIMAIS DOMESTICADOS

O comportamento animal inclui todos os modos de interação 
entre animais e seus ambientes. Esse pode também ser defi-
nido como uma alteração na atividade de um organismo em 
resposta a um estímulo, um sinal externo/interno ou com-
binação de sinais. Por meio do comportamento, os animais 
podem agir sobre as informações que recebem de maneiras 
que favoreçam ou não sua sobrevivência e seu sucesso re-
produtivo. Conforme exposto no artigo publicado pela orga-
nização Khan Academy, alguns comportamentos são inatos 
ou geneticamente programados, enquanto outros são adqui-
ridos ou desenvolvidos experimentalmente (KHAN... 2018).
Os inatos são aqueles herdados dos pais. Esses comporta-
mentos ocorrem de um modo altamente previsível em res-
posta a um dado estímulo, mesmo que o animal nunca tenha  
se deparado com este antes - como marcar com as unhas o 
chão depois de fazer suas necessidades, dar várias voltas so-
bre sua cama antes de se deitar, fuçar o lixo e a arranhadura 
dos gatos. Já os comportamentos adquiridos desenvolvem-se

durante a vida do animal como resultado da experiência e in-
fluência ambiental, portanto não são herdados. Como exem-
plo disso podemos citar a defecação em locais estabelecidos 
como fralda higiênica, gramado ou caixa de areia, a preferên-
cia de alguns animais de não sair para passear ao ar livre e 
obedecer a comandos humanos (KHAN... 2018).

Algumas características animais, como visão, olfato e audição, 
também influênciam seu comportamento. Tanto os cães como 
os gatos possuem uma visão dicromática, podendo enxergar 
apenas do azul-violeta - que possui efeito calmante sobre os 
animais - ao amarelo-verde - mais estimulante e visível. Por-
tanto não podem enxergar as variações advindas do cone ver-
melho. Brinquedos de cor azul são mais fáceis de serem en-
xergados em gramados do que as vermelhas, que se destacam 
menos, e por isso podem ser usadas para estimular o olfato. 
Além disso, ambos possuem facilidade para enxergar no es-
curo - apesar de não distinguirem cores, enxergando apenas 
em preto e branco. Quando comparados com nós humanos, 
eles precisam de 1/4 da luz da qual precisamos para enxer-
gar. Portanto, durante o dia, eles vêem tudo exageradamente 
claro e turvo. Outra característica comum aos dois animais 
é sua facilidade de enxergar movimentos rápidos com mais 
precisão do que lentos em função do predomínio dos bastões 
sobre os cones. Tanto cães quanto gatos, quando submetidos 
a certa distância do objeto de visão, enxergam com foco ape-
nas o que está no centro da imagem - ficando assim todo o 
resto com aparência borrada. Essa distância limite para deta-
lhes difere entre os dois, sendo de 30 centímetros para gatos 
e 6 metros para cachorros (TUDO SOBRE CACHORROS, 
2018)/ (MEUS... 2015). Já em relação a audição, ambos são 
capazes de ouvir com melhor qualidade sons de alta frequên-
cia e baixo volume, percebendo frequências sonoras até 2,5 
vezes superiores às distinguidas pelo ser humano (NATURA-
LIS... 2018)/ (CLAUDIO, 2016). Isso justifica, por exemplo, 
o uso do assobio de chamada, comandos através de apitos ou 
percepção de passáros na região. Outra característica inte-
ressante desses animais domésticos é sua maior sensibilida-
de ao frio do que ao calor  (CLAUDIO, 2016).
Ao analisarmos tais características e compará-las com os am-
bientes que destinamos aos animais domésticos, é possível

FIGURA 01: Diferença entre a visão humana e animal. FONTE: Tudo sobre 
Cachorros.

FIGURA 02: Diferença entre a visão humana e animal. FONTE: Perito Animal.

FIGURA 03: Diferença entre a visão humana e animal. FONTE: Centro de 
Saude Animal Jardins.



perceber o quanto esses espaços são destinados na verdade a 
nós humanos através de cores, odores, sons e iluminação que 
consideramos agradáveis ambientalmente e estéticamente.

2.5 ENRIQUECIMENTO AMBIENTAL PARA ANIMAIS DO-
MÉSTICOS

Com a crescente integração entre animais e humanos em am-
bientes urbanos, surgiu a urgência de se adaptar os espaços 
para as necessidades animais que diferem das nossas. Esse pro-
cesso de adaptação do ambiente é o que denomina-se de enri-
quecimento ambiental. Essa urgência começou a ser percepida 
nos jardins zoológicos onde foi preciso melhorar as condições 
dos animais em cativeiro simulando o seu habitat natural, atra-
vés de objetos, vegetações e interações com outros animais (O 
MEU... 2016).

No geral, os tipos de enriquecimento ambiental são classsifi-
cados em alimentar, físico, sensorial, cognitivo e social. O ali-
mentar pode ser feito através da retomada do instinto da caça, 
utilizando o espaço para tornar o caminho ao alimento menos 
óbvio. Nisso entra também o enriquecimento ambiental físico, 
utilizando-se de obstáculos, esconderijos, escaladas, e tudo o 
que remeta ao seu habitat natural e sua dificuldade para che-
gar ao objetivo. Pode-se e deve-se também estimular os instin-
tos sensoriais como olfato, paladar, visão, audição e tato, e os 
cognitivos como concentração, raciocínio e memória através da 
interação com humanos, natureza e outros animais. Além dos 
artifícios já mencionados, podemos utilizar ainda ferramentas 
digitais como tablets e televisões para a estimulação sensorial 
como audição e visão, e vegetação para estimular o olfato e pa-
ladar (O MEU... 2016)/(UCB... 2018).
Uma vez que o ambiente não está preparado para receber as 
exigências naturais, advindas de seus instintos, o animal colo-
cará em prática suas necessidades através de objetos e espaços 
não apropriados do ponto de vista humano, como por exemplo 
exercer seu instinto de caça fuçando o lixo e roendo qualquer 
coisa que lhe parecer interessante. Isso acaba gerando um des-
conforto para o dono, que muitas vezes opta por doar ou aban-
donar o animal - sendo uma das principais causas do grande 
número de animais em situação de rua.

2.6 A ORIGEM DA PROBLEMÁTICA: ANIMAIS EM 
SITUAÇÃO DE RUA E SUAS CONSEQUENCIAS

Os animais em situação de rua - em especial cães e gatos - 
existem desde o momento em que a civilização começou a 
tomar forma e o homem começou a domesticá-los, deixan-
do-os com sentimento de deslocamento em relação ao seu 
habitat natural. Á medida em que ocorreu a popularização 
do animal de estimação, o número de animais em situação 
de rua cresceu, levando à números impressionantes atu-
almente. Nos Estados Unidos por exemplo, estima-se que 
para cada pessoa em situação de rua existem 5 animais na 
rua (PETMATE, 2018). Segundo uma pesquisa realizada 
pela Organização Mundial da Saúde, em 2014 existiam no 
Brasil mais de 30 milhões de animais abandonados, sendo 
10 milhões de gatos e 20 milhões de cães. Em grandes ci-
dades, estima-se que a cada 5 habitantes há um cachorro, e 
10% destes estão abandonados (ANDA, 2013). No Brasil, 
segundo pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (IPEA) em 2015, estimou-se um número 
de 101.854 pessoas em situação de rua. Portanto no Brasil, 
calcula-se 300 animais em situação de rua para cada pes-
soa em situação de rua (NATALINO, 2016). Ou seja, é um 
número extremamente alto e pouco é feito para solucionar 
isso.
São duas as principais causas de animais em situação de 
rua: o abandono desses e sua procriação (FURTADO, 2017). 
Em uma pesquisa realizada por um psicólogo de Queenis-
land tentou-se descobrir o porque donos abandonam seus 
animais de estimação. Chegou-se então a conclusão de que 
o motivo está diretamente relacionado a divergência entre 
expectativa e realidade sobre o comportamento do animal. 
Ao adotá-los, muitos não tem noção do tempo, custo, es-
paço e cuidados demandados por um animal que, apesar 
de ser domesticado, ainda possui instintos e necessidades 
animais. Além disso, muitos donos os enxergam como “ob-
jetos” pertencentes a família e não integrantes da família, 
considerando-os assim possíveis de descarte em situações 
como mudança para um local que não permite animais, 
gravidez ou mudança do estilo de vida (DOGS... 2008). De 
acordo com uma pesquisa realizada nos EUA em 12

FIGURA 04: Enriquecimento ambiental. FONTE: Canal do Pet.

FIGURA 05: Enriquecimento ambiental. FONTE: Blog Meek Pet.



abrigos, envolvendo 1.984 cães e 1.286 gatos, e publicada 
na revista veterinária “Journal of Applied Animal Welfare 
Science”, os principais motivos de abandono de cães e ga-
tos são: 
• Para cães: 20,0% destrutivo dentro de casa, 18,5% suja 
a casa, 12,6% destrutivo fora de casa, 12,1% agressivo 
com as pessoas, 11,6% tem o vício de fugir de casa, 11,4% 
ativo demais, 10,9% requer muita atenção, 10,7% late ou 
uiva muito, 9,7% morde, 9,0% desobediente.
• Para gatos: 37,7% suja a casa, 16,9% agressivo com as 
pessoas, 14,6% destrutivo dentro de casa, 11,4% destruti-
vo fora de casa, 9,0% morde, 8,0% não se adapta com ou-
tros animais, 6,9% não amistoso, 6,9% requer muita aten-
ção, 4,6% eutanásia por motivos de comportamento, 4,6% 
ativo demais.
(FOLHA, 2007). Além desses motivos, foi constatado em uma pesquisa realizada 

em 2008 pela Apasfa (Associação Protetora de Animais de São 
Francisco de Assis) no período de dezembro a janeiro, fase de 
férias, que a quantidade de animais abandonados cresce em 
média 1.000 %, com 50 denúncias diárias de maus-tratos e 
abandono de animais em todo o território nacional. A princi-
palmente justificativa é não ter com quem deixá-los ou não ter 
condições financeiras de deixá-los em algum local apropriado 
quando viajam (REDAÇÃO TERRA, 2008).
Outra principal causa de tantos animais em situação de rua é 
sua procriação desenfreada, que ocorre tanto em animais aban-
donados como em animais que possuem donos sem condições 
financeiras para cuidar dos filhotes (AO; A, 2018). Por isso 
muitas cidades como Florianópolis estão investindo em castra-
ção gratuita.

A população de animais em situação de rua, além de ser algo 
terrível para o animal, é prejudicial também para os seres hu-
manos. A pesquisa realizada por um psicólogo de Queenisland 
indicou também que esses animais trazem problemas sociais e 
ecológicos para as cidades. No âmbito social esses animais con-
tribuem para a geração de acidentes - principalmente de trânsi-
to -, destruição de sacos de lixo tornando o ambiente insalubre, 
mordidas e brigas entre os próprios animais - trazendo insegu-
rança à população e facilitando a transmissão de doenças. GRÁFICO 01: Causas do abandono de cães. FONTE: Elaboração própria.

GRÁFICO 02: Causas do abandono de gatos. FONTE: Elaboração própria.

De acordo com o Infopedia, um problema social é um 
fenômeno que afete a vida dos indivíduos, que seja visto 
como problema pela sociedade e que acerca dele sejam 
produzidas interpretações oficiais (INFOPEDIA, 2019).

“Em geral, o conceito de problemas sociais (sic) é usa-
do para designar condições patológicas duma sociedade, 
condições que são largamente encaradas como indesejá-
veis.” - FARIS, Robert E. L.



Quanto aos problemas ecológicos, os animais em situação de 
rua competem com outros animais pelo mesmo habitat: a cidade 
urbana.  Uma vez que esses animais não possuem as mesmas 
origens e não deveriam co-existir no mesmo espaço, problemas 
como morte de animais nativos ou exóticos, competição por água 
e comida e transmissão de doenças passam a ocorrer (DOGS... 
2008).
Como forma de tentar solucionar esses problemas de modo mais 
justo com os animais, surgem as organizações não governamen-
tais de proteção, resgate e acolhimento ao animal. Essas organi-
zações tornaram-se essenciais para o surgimento posterior das 
políticas públicas, despertando um olhar sensível ao problema e 
fornecendo o local de abrigo, serviços veterinários, fiscalização 
de maus tratos, eventos e promoções de adoção desses animais. 
Para melhor entendimento dessas ONG’s e posteriormente das 
instituições apresentadas como referência conceitual e projetu-
al, apresentarei aqui de modo breve, os diferentes tipos e con-
ceitos das organizações civis.

2.7 TIPOS DE ORGANIZAÇÃO DA ENTIDADE CIVIL

De acordo com o código civil brasileiro, as pessoas jurídicas, 
ou seja a organização de pessoas físicas para o alcance de um 
determinado fim, podem ser de direito público interno, público 
externo ou privado. As pessoas júridicas de direito público in-
terno são aquelas que em geral denominamos de entidades go-
vernamentais, como os Estados, Municípios, etc. As de direito 
público externo, ou seja internacional, são os organismos inter-
nacionais que regem diversos Estados, como a ONU. Já as pes-
soas jurídicas de direito privado são instituídas por iniciativa 
de particulares, sendo subdividas em: fundações, associações, 
sociedades e partidos políticos. A sociedade constitui em um 
agrupamento de pessoas com uma finalidade em comum que 
se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício 
de atividade econômica, compartilhando entre si os resultados. 
Assim como a sociedade, uma associação também é formada por 
um grupo de pessoas com um objetivo em comum porém sem 
ter o lucro como objetivo. Além disso ela se caracteriza por pos-
suir o indivíduo como núcleo central. A fundação é semelhante 
a associação, diferindo dela quase que exclusivamente por ter 
como núcleo central o patrimônio. Os termos ONG’s, entidades,  

OSCIPs, entre outros, classificam-se como entidades priva-
das sem fins lucrativos e portanto são juridicamente sempre 
uma associação ou uma fundação (FUNDAÇÃO... 2016).
As ONG’s, ou seja Organizações Não Governamentais, re-
ferem-se a um agrupamento de pessoas que se estrutura 
sob a forma de instituição da sociedade civil, tendo como 
objetivo lutar por causas coletivas e/ou apoiá-las. Institui-
ção é uma expressão empregada para designar a própria 
corporação ou a organização instituída, portanto instituto 
não corresponde exclusivamente a um tipo de pessoa júri-
dica (FUNDAÇÃO... 2016).
As expressão entidade é utilizada para designar qualquer 
instituição ou organização cuja existência independe das 
próprias coisas ou pessoas físicas (FUNDAÇÃO... 2016).
O Terceiro Setor indica tudo aquilo que está situado entre 
os setores empresarial (primeiro setor) e estatal (segundo 
setor). São entes privados que prestam serviços em áreas 
de relevante interesse social e público. Todas as ONG’s são 
do Terceiro Setor (FUNDAÇÃO... 2016).
Entre as diversas qualificações que podem ser atribuídas 
as ONG’s, existe a OSCIP - Organização da Sociedade Ci-
vil de Interesse Público, ou seja, é uma ONG que possui o 
reconhecimento de um ou mais organismos públicos (NOS-
SA... 2016).
A partir do surgimentos das organizações não governa-
mentais, as pessoas passaram a enxergar variados temas 
de modo mais significativo e real, principalmente por per-
ceberem que podem apoiar e ajudar determinadas causas 
que até então acreditava-se ser de alcance exclusivo de 
altos cargos da sociedade. Como exemplo disso pode-se ci-
tar ONG’s de ajuda à crianças carentes, ONG’s de ajuda à 
desastres naturais, ONG’s de proteção animal, e diversas 
outras. Com o surgimento dessas organizações não gover-
namentais de proteção ao animal, diversas cidades de todo 
o mundo passaram a desenvolver nos últimos anos leis e 
políticas públicas contra o abandono e maus-tratos de ani-
mais domésticos - o que até então era feito através da eu-
tanásia.



2.8 O SURGIMENTO DAS LEIS E POLÍTICAS 
PÚBLICAS

Desenvolvidas pelo Estado para garantir e colocar em prá-
tica direitos que são previstos na Constituição Federal e em 
outras leis, as políticas públicas são programas ou medidas 
dedicadas a garantir o bem estar da população (LENZI, 
2019). As leis de proteção ao animal, que mais tarde resul-
taram em políticas públicas como a castração gratuita de 
animais e a promoção da adoção, surgiram no mundo já há 
alguns anos. No Brasil por exemplo, em 1998 o abandono 
e maus-tratos aos animais se tornou crime conforme a Lei 
Federal de Crimes Ambientes (BRASIL, 2001). Entretanto, 
as leis que protegem os animais domésticos em situação 
de rua só vieram a tona a aproximadamente 10 anos. An-
tes disso, o controle populacional desses animais era feito 
através da captura por meio de carrocinhas e posteriormen-
te os animais eram mortos em câmaras de gás, de descom-
pressão, por injeção letal, com choque ou simplesmente 
agressão física (CATRACA... 2018). Internacionalmente 
não existem leis específicas que protegem os animais do-
mésticos (WHITE, 2019). O que pode-se encontrar são 
alguns trechos que dizem respeito a eles em decretos in-
ternacionais como na Declaração Universal do Bem Estar 
Animal, na World Organisation for Animal Health (OIE) e 
na Convenção Internacional de Proteção ao Animal (IFAW, 
2018).
Antes do município de Florianópolis, denominado na épo-
ca de Desterro, se tornar uma cidade, os animais - tanto 
silvestres quanto domésticos - eram criados de modo livre 
na rua, principalmente na região central onde concentra-
vam-se os criadouros de animais. Em 1880, após uma re-
volução na cidade, que passa a contar com um novo có-
digo de posturas, proibe-se então a prática de criação de 
animais no entorno da Praça XV - local esse que havia se 
tornado de extrema importância política na cidade. A partir 
disso, os animais em situação de rua foram desaparecendo, 
e quando não, se tornando marginalizados (VEIGA, 2010).
Após os anos 80, com o contexto pós-moderno e o surgi-
mento de manifestações ambientalistas e ONGs, como é o 
caso da ACAPRA (Associação Catarinense de Proteção 

Animal), os cidadãos começam a enxergam esses animais em 
situação de rua de uma maneira mais humanizada, questionan-
do-se então a prática mórbida das carrocinhas (XXVI SIMPÓ-
SIO NACIONAL DE HISTÓRIA, 2011).
Passam-se então alguns anos, e surge em Florianópolis uma 
das primeiras leis de proteção ao animal doméstico do mun-
do. Datada de 2001, a lei dispõe sobre o controle e proteção 
de populações animais, além da prevenção de zoonoses, sendo 
de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde. Tal lei 
estabelece algumas definições importantes para o seu próprio 
entendimento, como: 
• ZOONOSE: Infecção ou doença infecciosa transmissível na-
turalmente entre animais vertebrados e o homem, ou vice-versa; 
• ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO: Aqueles de valor afetivo, passí-
veis de conviver com o homem; 
• ANIMAIS SOLTOS: Todo e qualquer animal errante (animal 
domesticado, livre e sem dono) encontrado sem nenhum pro-
cesso de contenção; 
• ALOJAMENTOS MUNICIPAIS DE ANIMAIS: As dependên-
cias apropriadas do Setor de Controle de Zoonoses da Secretaria 
Municipal de Saúde, para alojamento e manutenção dos ani-
mais apreendidos; 
• ANIMAIS DE INTERESSE ECONÔMICO: As espécies do-
mésticas, criadas, utilizadas ou destinadas à produção econô-
mica. 
O decreto, através do controle populacional de animais em si-
tuação de rua, tem como objetivo proteger tanto animais quanto 
humanos. Determina-se que os animais que forem apreendidos 
sejam, em ordem cronológica, enviados ao Centro de Vigilância 
Ambiental; mantidos em canil público, à disposição de seus 
proprietários por 10 dias; destinados à instituições de resgate, 
leilão em hasta pública, doação e posteriormente o abate, para 
animais de interesse econômicos e de casca na pata. A lei diz 
também que animais com doenças ou lesões físicas graves e irre-
versíveis, agressivos, bem como sanitariamente comprometidos 
de forma a tornar inviável sua sobrevivência saudável, poderão 
sofrer processo de eutanásia de imediato (BRASIL, 2001).
Como medida de redução da população de animais em situação 
de rua, a lei determina que os animais que se destinarem a doa-
ção sejam castrados antes de serem entregues aos seus adotan-
tes; que os serviços de educação do município promovam, 



periodicamente, campanhas para esclarecimento dos pro-
prietários de animais; e promovam nas escolas municipais 
campanhas voltadas para estimular nos alunos, noções de 
amor e respeito aos animais e ao meio ambiente como um 
todo (BRASIL, 2001).
Outra lei importante para o avanço da proteção animal foi 
a Lei  Feliciano, decretada em 2008 pelo Deputado Felicia-
no Filho no estado de São Paulo. Tal lei proíbe a matança 
indiscriminada de cães e gatos pelos órgãos de controle de 
zoonoses, canis públicos e congêneres do estado, estando 
de  acordo inclusive com o método de controle populacio-
nal defendido pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 
a castração de animais em situação de rua. Além disso, a 
lei ainda estabeleceu proteção ao “Cão Comunitário”, ou 
seja, o animal que estabelece laços de dependencia com a  
comunidade em que vive, não possuindo um único dono, 
só pode ser recolhido para esterilização e registro, devendo 
posteriormente ser devolvido ao local de origem. Tais leis 
brasileiras foram de tamanha importância que após suas 
instituições, outros estados e até países - como Portugal - 
seguiram o exemplo (ANDA, 2018).

Em Florianópolis, as principais políticas públicas são co-
locadas em prática pelo DIBEA - Diretoria do Bem Estar 
Animal. 
O DIBEA - Diretoria do Bem Estar Animal, localizado na 
SC 401, é o único alojamento municipal de animais de 
Florianópolis. Essa instituição é responsável por fazer o 
resgate de animais mau-tratados perante apresentação de 
boletim de ocorrência. Além disso eles são responsáveis 
também pela manutenção desses animais e castração pré-
-doação, oferecida periodicamente de forma gratuita para 
donos de todos os tipos de renda e atendimento coletivo 
em determinados locais. Além disso, a instituição cede o 
local para o projeto Cão Terapia, que tem como objetivo 
exercitar, distrair, socializar e principalmente preparar os 
animais resgatados para a adoção, através do contato com 
pessoas. Após a implementação desse projeto, notou-se que 
a terapia ajuda não só animais mas também humanos que 
perderam seus animais ou estão em processo depressivo. 

FIGURA 06: DIBEA - área administrativa. FONTE: Acervo pessoal.

FIGURA 07: DIBEA - área clínica e cirúrgica. FONTE: Acervo pessoal.

FIGURA 08: DIBEA - gatil. FONTE: Acervo pessoal.

FIGURA 09: DIBEA - canil. FONTE: Acervo pessoal.



A fim de obter maiores informações sobre o alojamento mu-
nicipal, realizei uma visita ao local, no dia 5 de Setembro 
de 2018, onde tive a oportunidade de entrevistar o Gerente 
do DIBEA Marcelo Dutra Cunha. 

Diferentemente da maioria dos alojamentos existentes, onde 
o procedimento é recolher o animal, mantê-lo no abrigo por 
aproximadamente 15 dias e sacrificá-lo em caso de não 
adoção, os animais resgatados são abrigados ali por tempo 
indeterminado até receberem um novo lar. Apesar de serem 
animais que sofreram maus-tratos, em torno de 80% con-
segue se recuperar totalmente. Além do resgate, o DIBEA 
realiza ainda atendimento veterinário para pessoas de baixa 
renda e castração gratuita sem pré-requisitos. A visitação é 
permitida contanto que seja feita com supervisão dos fun-
cionários, uma vez que pode ser estressante para o animal e 
ocasionar algum acidente decorrente de brigas - em torno de 
dois animais morrem por ano em virtude de algum conflito 
no abrigo.
Instalado em um terreno cedido pela Comcap e anexo ao 
Centro de Zoonoses, a diretoria conta com o apoio de 20 
funcionários e uma estrutura composta por salas cirúrgicas, 
salas clínicas, sala de atentimento ao público e abrigos - 
sendo parte gatil e parte canil. Assim que o animal é resga-
tado, ele é encaminhado para a ala cirúrgica onde é feito 
a tricotomia - raspagem dos pelos na pele e os primeiros 
cuidados. 
Após esse procedimento inicial, permanecem por um período 
em abrigos isolados onde recebem um número de identifi-
cação e posteriormente são apelidados pelos próprios fun-
cionários. Caso o animal não apresente nenhuma doença 
contagiosa, ele é transferido ao abrigo comunitário. Como a 
estrutura não foi projetada para ser um alojamento de ani-
mais - pertencente primeiramente ao Centro de Zoonoses, 
seu objetivo era receber cavalos -, a maioria das instalações 
foram feitas ao longo do tempo de modo improvisado e com 

o apoio de voluntários e parceiros, como é o caso do gatil 
que foi construído com a ajuda de uma ONG em conjunto 
com estudantes da UDESC. 
O abrigo possui espaço amplo, aberto e com diversidade en-
tre sol e sombra, que é benéfico aos animais, e possui piso de 
cimento - que apesar de simples é uma das melhores opções 
por facilitar a limpeza. Além disso, segundo o responsável, 
as acomodações são suficientes para o trabalho desenvolvido 
atualmente, onde resgatam apenas casos graves de maus-
-tratos e possuem em média 140 animais sendo em torno de 
30 por abrigo. Entretanto o responsável adverte que, caso 
atendessem todos os tipos de animais em situação de rua na 
cidade de Florianópolis, seria necessário uma estrutura com 
capacidade para pelo menos 500 animais. 
Atualmente existe um pequeno projeto de reforma realizado 
pelos próprios administradores, que já está em execução com 
o apoio da prefeitura. Nesse projeto não consta expansão da 
área e nem grandes modificações, apenas a colocação de 
piso no entorno dos abrigos para torná-los acessíveis - uma 
vez que hoje existe um piso improvisado e irregular, constru-
ção de muretas entre os abrigos para que os animais não 
interajam tanto e diminua o estresse pra eles, e o restauro 
do que já existe. Segundo o responsável e os funcionários, 
aparelhos de raio-X e ultrassom são necessários ali, porém, 
em função da falta de verba, eles dependem do emprésti-
mo voluntário de clínicas veterinárias. Quando mencionei 
a proposta de projeto para o diretor, ele achou interessante e 
disse que é necessário um abrigo para animais em situação 
de rua em Florianópolis - já que hoje dependemos inteira-
mente da disponilidade de espaços cedidos por voluntários. 
Porém ele alertou que, por ser um uso que gera barulho e 
odor, a aprovação de projetos do tipo encontra certa resistên-
cia nos moradores vizinhos, o que explica a grande maioria 
dos abrigos de animais pelo mundo se localizarem em áreas 
mais afastadas dos centros urbanos. 

É importante ressaltar que nossa cidade não possui nenhum orgão destinado ao resgate de animais em situação de rua, 
apenas animais em condições de maus tratos.

Para o funcionamento integral dessas políticas públicas, é  
de fundamental importância o apoio e as parcerias com as 
organizações de proteção ao animal, ajudando por exemplo 
através do fornecimento de abrigo, serviços veterinários, 
fiscalização de maus tratos, promoções de adoção desses 
animais, além de propagar um olhar sensível em relação ao 
problema dos aimais em situação de rua.

2.9 ESTUDO DE CASOS - REFERÊNCIAS 
CONCEITUAIS E ARQUITETÔNICAS

Essas ONG’s destinadas às causas animais tem se tornado 
cada vez mais frequentes e atuantes, a medida que o nú-
mero de animais em situação de rua cresce o as políticas 
públicas se tornam mais humanas perante a esses animais. 
Internacionalmente, as organizações se dividem em dois 
grandes grupos. Os de proteção do bem estar animal - ani-
mal walfare group - e os de proteção aos direitos dos ani-
mais - animal rights group. O primeiro se destina exclusi-
vamente ao bem estar do animal na medida do possível de 
acordo com os costumes humanos, mas não se posiciona 
contra o uso dos animais na economia e na alimentação. 
Já o segundo grupo vai mais além, eles exercem a cons-
cientização e protestam contra o uso dos animais para fins 
humanos (PETA, 2018). As organizações que serão estuda-
das aqui como referências para o projeto proposto são ex-
clusivamente protetores do bem estar animal, por ser mais 
específico e menos complexo politicamente e socialmente. 
Primeiramente citarei algumas das maiores organizações 
de proteção aos animais do mundo, que não estão aplica-
dos diretamente ao nosso contexto brasileiro social, econô-
mico e legislativo. Posteriormente serão citados os casos 
brasileiros, podendo esses serem mais referenciais para o 
projeto proposto. 
Poucas dessas organizações demonstram programas ar-
quitetônicos interessantes, limitando-se ao abrigo comum, 
que consiste em um espaço construído cercado com expo-
sição ao sol ou espaço construído fechado, coberto, com a 
existência de equipamentos espalhados pelo cômodo. Visto 
isso, trago mais algumas referências arquitetônicas de ou-
tras instituições relacionadas, com o objetivo de expandir a



bibliografia projetual e encontrar elementos arquitetônicos 
que possam ser aplicados ao Centro de Acolhimento. Por 
ser um tema relativamente novo no mundo da arquitetu-
ra, parte dessas referências não possuem um conjunto de 
parâmetros projetuais específicos e diretrizes pensadas es-
pecialmente para esses seres, portanto não identifcam-se 
como uma referência em sua totalidade, mas apresentam 
alguns elementos interessantes de serem incorporados e 
que espelham o objetivo de aproximar esses animais de 
seu habitat natural.
Portanto as referências serão apresentadas da seguinte ma-
neira:

1°- Organizações não governamentais estrangeiras
2°- Organizações não governamentais brasileiras
3°- Outras instituições
4°- Escritórios de arquitetura especioalizados

Além disso, cada caso será identificado por meio de um 
símbolo gráfico conforme sua característica referencial - 
conceitual ou arquitetônica, conforme legenda abaixo:

          REFERÊNCIA CONCEITUAL

          REFERÊNCIA ARQUITETÔNICA

1°- Organizações não governamentais estrangeiras

         LOCKWOOD ANIMAL RESCUE CENTER - 
         COLORADO, EUA
Essa organização possui como objetivo servir de local te-
rapeutico para veteranos de guerra, através da utilização 
de animais resgatados - o que beneficia ambos. Os animais 
resgatados são em sua maioria lobos, cavalos e coiotes que 
se encontram sob maus tratos ou os donos desejam doá-los 
por não saber como lidar com eles. Esse centro de resga-
te possui um local físico de acolhimento e permanência 
desses animais, sendo classificado como um santuário, por 
possuir uma arquitetura voltada ao bem estar do animal, e 
não para a contemplação humana (LOCKWOOD... 2018).

                    INTERNATIONAL FUND FOR ANIMALS 
                   WELFARE - MASSACHUSETTS, EUA
Apesar de possuírem instituição administrativa em apenas 
um país, eles possuem frente de atuação em diversos lo-
cais do mundo, bem como santuários. Além do resgate de 
animais de todos os tipos, eles promovem a conservação do 
meio ambiente e campanhas contra os maus tratos dos ani-
mais. Seu centro administrativo conta com uma arquitetura 
de destaque, a qual merece um certo aprofundamento na 
análise. 
Desde o seu terreno até seus elementos estruturais, tudo foi 
planejado de modo a ser o mais natural possível, em har-
monia com a natureza ao seu redor. A vegetação ecologica-
mente benéfica foi selecionada com o intuito de reconectar 
o sitio com os terrenos do entorno, proporcionando uma 
área extensa a ser utilizada como habitat da vida selvagem. 
A diretriz principal desse projeto - a aproximação entre a 
edificação e o habitat natural dos animais, se assemelha 
á diretriz principal do projeto que será proposto (IFAW, 
2018).

         HUNTERDON SOMERSET ANIMAL RESCUE  
         CENTER - NOVA IORQUE, EUA
Diferentemente dos casos citados até agora, esse centro de 
resgate é dedicado à animais domésticos. Eles são respon-
sáveis pela salvação de animais de abrigos super lotados e 
de maus tratos. Além disso, eles reabilitam esses animais, 
oferecem abrigo temporário e promovem a adoção desses. 
Um fator interessante que pode ser utilizado como exemplo 
é que os voluntários podem passear com os animais e aju-
dar no transporte para os lares temporários. Além disso o 
voluntário pode fornecer o próprio lar temporário, uma vez 
que essa instituição não possui um local físico de acolhi-
mento (ANIMAL RESCUE... 2018).

FIGURA 10: Abrigo de animais do Lockwood Animal Rescue Center. 
FONTE:  Lockwood Animal Rescue Center.

FIGURA 11: Centro administrativo do International Fund for Animals Welfare. 
FONTE:  Stimson Studio/ DesignLAB Architects.

FIGURA 12: Planta de situação e corte do centro administrativo do Interna-
tional Fund For Animals Welfare. FONTE: DesignLAB Architects.



             

             ANIMAL ADOPTION CENTER - WYOMING, EUA
Focado também no resgate de animais domésticos em situ-
ação de rua, esse centro de adoção possui local físico para 
acolhimento desses animais, contando com um espaço des-
tinado exclusivamente para cachorros - Dog Town - e outro 
para gatos - Kitty City. Além de resgatarem, reabilitarem 
e promoverem a adoção, são protestantes contra a eutana-
sia em casos de super lotação de abrigos. Eles possuem 
também alguns programas interessantes como o progra-
ma de assistência veterinária móvel que viaja pelo estado 
oferecendo serviços de baixo custo para aqueles que não 
possuem condições financeiras - semelhante ao programa 
exercido pelo DIBEA, e o serviço de treinamento e ades-
tramento para cachorros e gatos, ajudando famílias que por 
ventura possuem um animal de comportamento que foge 
das suas expectativas (ANIMAL ADOPTION... 2018).

                  STATEN ISLAND ANIMAL CARE CENTER - 
                  NOVA IORQUE, NY, EUA 
O projeto desenvolvido pelo escritório de arquitetura Garri-
son Architects, teve o objetivo de priorizar os animais como 
usuários, garantindo fatores como luz e ventilação natural. 
Além disso o edifício público foi projetado para ser o mais 
sustentável possível, através da utilização de materiais tec-
nológicos como a envoltória de policarbonato translúcido 
que possui uma performance melhor que o vidro comum 
(HENRY, 2018).

                  PALM SPRINGS ANIMAL SHELTER - 
                  PALM SPRINGS, CA, EUA 
O projeto idealizado por Swatt | Miers Architects consiste 
em um prédio público privado com um programa que tam-
bém visa o bem estar animal e a sustentabilidade, com ên-
fase ao sistema de reciclagem da água utilizada na limpeza 
dos alojamentos e na irrigação das plantas, sistema foto-
voltaico e sistema de circulação de ar. Além disso o projeto 
utiliza materiais sustentáveis como a estrutura metálica, 
pintura de epóxi resistente nos pisos e cobertura acústica 
não absortiva (ARCHDAILY, 2018).

FIGURA 13:  Centro de adoção Animal Adoption Center. 
FONTE: Animal Adoption Center.

FIGURA 14: Abrigo Staten Island Animal Care Center. FONTE: Archdaily.

FIGURA 16: Abrigo Palm Spring Animal Shelter. FONTE: Archdaily.FIGURA 15: Planta baixa esquemática do Abrigo Palm Spring Animal Shelter. 
FONTE: Archdaily.



FIGURA 18: Centro de visitação do Projeto Tamar na Praia do Forte - BA.
FONTE: Projeto Tamar.

FIGURA 19: Centro de visitação do Projeto Tamar em Florianópolis - SC.
FONTE: Projeto Tamar.

2°- Organizações não governamentais brasileiras

          PROJETO MUCKY - SÃO PAULO, BRASIL
Única organização brasileira que possui os primatas como 
foco, onde socorre, recupera, mantém, pesquisa, busca a 
procriação das espécies em risco e reintegra os primatas à 
natureza quando possível. Assim como outros citados ante-
riormente, possui parceria público e privada, além de con-
tar com cooperação técnica-científica. O local conta com 
viveiros, enfermarias, cozinhas, espaços de lazer, áreas de-
dicadas a educação ambiental, dormitórios para residen-
tes, multimídia, lavanderia, entre outras facilidades porém 
não é aberto à visitação (PROJETO... 2018).

          SEA SHEPHERD - RIO GRANDE DO SUL, BRASIL
Criada pelos fundadores do Greenpeace, atualmente pos-
sui diversas frentes de atuação no mundo todo e é consi-
derado hoje a ONG de proteção dos mares mais ativista do 
mundo. A sede brasileira trabalha pela preservação da bio-
diversidade marinha local através de ações como educação 
ambiental, sobrevôos para monitoramento e fiscalização do 
litoral contra a pesca predatória, entre outros e depende in-
tegralmente do voluntariado. Além disso eles contam tam-
bém com o apoio de parcerias entre outras ONGs, empresas 
privadas e órgãos governamentais. Dentre essas parcerias 
está o convênio com o Ministério Público Federal com o 
objetivo de fornecer à esse pareceres técnico-científicos 
relacionados ao meio ambiente. Eles desenvolvem também 
projetos sociais como o Projeto “Eu também quero ver o 
mar!”, que tem como fim apresentar o mar, sua diversidade 
e situação atual para jovens e crianças excluídas do con-
texto social (SEA... 2018).

         PATAS THERAPEUTAS
Essa OSCIP atua nas áreas de Atividade, Educação e Te-
rapia Assistida por Animais (AAA, EAA e TAA) e possui 
uma equipe de profissionais voluntários e animais de es-
timação adestrados, podendo ser cães, aves, entre outros. 
Sua principais atuações são em hospitais, asilos e abrigos 
nas cidades de São Paulo e de Porto Feliz (PATAS... 2019).     

         WORLD ANIMAL PROTECTION - 
          SÃO PAULO, BRASIL
Essa organização, atua por todo o mundo, de diversas for-
mas, tendo como objetivo principal o bem estar animal, ou 
seja, acabar com o sofrimento desnecessário dos animais 
porém sem interferir nas escolhas econômicas e sociais. 
Cada grupo de animais recebe uma ação diferente: para 
animais de comunidade, eles ajudam os governos locais 
no controle populacional humanitário e na vacinação; para 
animais de produção, pregam uma criação mais saudável e 
um abate humanitário; para animais silvestres, divulgam o 
turismo consciente; para animais em situação de desastre, 
ajudam na reconstrução das comunidades e na construção 
de abrigos seguros para animais (WORLD... 2018).

          PROJETO TAMAR - BAHIA, BRASIL
Instalado em território da Marinha do Brasil, o projeto Tamar 
tem como objetivo o resgate da fauna marinha, em especial 
das tartarugas, e está entre os 5 museus mais visitados do 
Brasil - tanto a sede da Bahia quanto a de Santa Catarina. 
Diferentemente dos primeiro caso citado anteriormente, o 
complexo bahiano - o maior entre eles - é aberto à visitação 
e conta com sala de multimídia, cinema, aquários, tanques, 
exposição permanente de painéis fotográficos, loja e res-
taurante. Além disso eles oferecem atrações como visitas 
guiadas, espaços temáticos, visita a ninhos e realização de 
oficinas. Uma característica importante do projeto que se 
assemelha aos casos anteriores é sua função social, a partir 
da prática de pesquisas aplicadas, fiscalização da pesca 
predatória, busca de alternativas de subsistência não pre-
datórias para os pescadores e suas famílias, beneficiado-os 
com várias ações de inserção social, educação ambiental, 
incentivo de tradições culturais regionais como a renda de 
bilro, entre outros (TAMAR, 2018).
A sede instalada em Florianópolis, Santa Catarina, tam-
bém tem como objetivo minimizar os efeitos predatórios da 
pesca sobre as tartarugas marinhas. Localizado na Barra 
da Lagoa, possui 5 tanques de observação, sala de video e 
exposições, espaço infantil e loja (TAMAR, 2018).

FIGURA 17: Sala clínica e abrigo do Projeto Mucky. 
FONTE: Deixa eu te contar uma história.



          PROJETO LONTRA - SANTA CATARINA, BRASIL
Financiado pelo Instituto Ekko Brasil, organização não go-
vernamental cujo objetivo é coordenar e apoiar projetos 
que tenham como foco a conservação da biodiversidade e 
o turismo de conservação, o projeto Lontra tem como foco 
a recuperação, conservação e ampliação do conhecimento 
técnico de lontras e outros integrantes da família Musteli-
dae, através de resgates, pesquisas e mobilizações sociais. 
A instituição possui dois Centros de Pesquisa, Conservação 
e Educação Ambiental em dois importantes biomas, um na 
Mata Atlântica - Florianópolis - e outro no Pantanal - Mato 
Grosso do Sul. O projeto busca a co-participação e a co-
-responsabilidade da comunidade por meio de ações que 
possam levar a ganhos econômicos e melhoria da qualida-
de de vida, associados à conservação da biodiversidade. 
Ele conta também com o apoio de voluntários e empresas 
parceiras (EKKO... 2018).

         R3 ANIMAL/TRILHA ECOLÓGICA DO RIO 
         VERMELHO - SANTA CATARINA, BRASIL
Com o objetivo de resgatar, reabilitar e reintroduzir os ani-
mais silvestres e marinhos ao seu habitat natural, o pro-
jeto conta com salas de cirurgia, ambulatórios e piscinas. 
Aqueles animais não aptos ao retorno à natureza, são trans-
feridos para os alojamentos da Trilha Ecológica do Rio Ver-
melho - Florianópolis ou para zoológicos. Esses animais 
são mantidos na Trilha, com o fim de servir para a educação 
ambiental. Tal trilha é coordenada pela associação sem fins 
lucrativos R3 Animal e pela FATMA, e depende de doa-
ções e voluntariado para existir (R3... 2018).
No Parque Estadual do Rio Vermelho, existe ainda o Centro 
de Reabilitação e Despetrolização de Animais Marinhos, 
sendo o maior do país. Esse Centro possui parcerias com 
o Laboratório de Mamíferos Aquáticos da Universidade 
Federal de Santa Catarina (LAMAQ) e com o Laboratório 
de Patologia Comparada de Animais Selvagens da Univer-
sidade de São Paulo (LAPCOM-FMVZ). Essas parcerias 
com centros de pesquisa, setor público e setor privado são 
de fundamental importância para a existência do projeto 
(R3... 2018).

         ASSOCIAÇÃO PET AMIGO
Fundado a partir do Projeto Pet Amigo da Associação de 
Voluntários do Hospital de Apoio de Brasília (AVHAP), 
tem como objetivo realizar a AAA, atuando junto a insti-
tuições públicas e privadas como escolas, asilos, hospitais 
etc. As visitas são feitas por pessoas e cães voluntários 
(PET... 2019).

          UNIÃO INTERNACIONAL PROTETORA DOS
          ANIMAIS - SÃO PAULO, BRASIL
Sendo a ONG mais antiga do Brasil, a UIPA (União Inter-
nacional Protetora dos Animais) luta contra o abandono e 
a crueldade que vitimizam os animais. O abrigo conta com 
centenas de animais de diversas espécies, sendo muitos 
deles encaminhados pelo poder público que não dispõe de 
um órgão que possua instalações do gênero, com estrutura 
para recuperá-los e abrigá-los (UIPA, 2018).

          CENTRO DE ADOÇÃO NATUREZA EM FORMA - 
          SÃO PAULO, BRASIL
Utilizando também as parcerias públicas e privadas, esse 
centro consiste em um abrigo para os animais em situação 
de rua ou sofrimento, em sua maioria cachorros e gatos. 
Através de diversas parcerias como a Matilha Cultural - 
centro cultural com espaço de interação com os animais -, 
Centro de Controle de Zoonoses de São Paulo, lojas de ado-
ção, e oferta de outros serviços como banho, loja e clínica 
veterinária, essa instituição converte 100% do lucro para 
os animais resgatados (NATUREZA... 2018).

          INSTITUTO LUÍSA MELL - SÃO PAULO, BRASIL
Voltado também para o resgate de animais em situação de 
rua ou de risco, o abrigo possui capacidade para cerca de 
300 animais, entre cachorros e gatos, onde são mantidos 
até posterior adoção. Além disso, o instituto trabalha com 
todos os tipos de animais e funciona mediante voluntários. 
Além disso a fundadora Luísa Mell é de fundamental im-
portância, atuando nos resgates, mídias e fiscalização tanto 
de órgaos públicos quanto pessoas (INSTITUTO... 2018).

FIGURA 20: Centro de visitação do Projeto Lontra. 
FONTE: Acervo pessoal.

FIGURA 21: Trilha Ecológica do Rio Vermelho. 
FONTE: R3 Animal.

FIGURA 23: Abrigo do Instituto Luísa Mell. 
FONTE: Instituto Luísa Mell.

FIGURA 22: Abrigo para animais da União Internacional Protetora dos Animais.
FONTE: UIPA.



FIGURA 24: Phillip Island Nature Park atualmente. FONTE: Phillip Island.

FIGURA 25: Novo projeto para o Phillip Island Nature Park. FONTE: Terroir.

3°- Outras instituições

                   PHILLIP ISLAND NATURE PARKS - 
                   VICTORIA, AUSTRALIA
Ao contrário das organizações citadas até então, o parque 
natural da ilha Phillip foi criado pelo governo e é patrimô-
nio da UNESCO, porém conta com o patrocínio e parceria 
de diversas empresas, além de inúmeros voluntários. Essa 
instituição conta com um conjunto de atrações localizadas 
na ilha Phillip e voltadas para a preservação da vida animal 
ali existente, sendo uma delas a famosa Penguin Parade. 
Além disso possui ainda áreas recreacionais e praias. Seu 
objetivo é, através do ecoturismo, arrecadar fundos para 
investir na conservação, pesquisas e programas de ensino 
sobre a ilha. Eles procuram ainda, por meio de um plano 
de reconciliação, preservar e dar continuidade às tradições 
dos povos arborígenes locais (PHILLIP... 2018);
Atualmente está sendo construído no parque um novo centro 
de visitantes para o Penguin Parede, a partir de um inves-
timento conjunto entre governo e o parque. Esse novo pro-
jeto arquitetônico traz consigo modernidade e imponência, 
diferentemente da edificação antiga. O terreno é composto 
por três diferentes vegetações - dunas, vegetação costeira e 
vegetação úmida - que serão interligadas pela nova edifica-
ção. O revestimento de zinco exterior marca o encontro das 
três paisagens e é complementado pelo interior constituído 
de madeira e painéis de madeira compensada, proporcio-
nando texturas e cores naturais (TERROIR, 2018).

                    AIKEN ANIMAL SHELTER - 
                    AIKEN, SC, EUA 
Assim como o projeto anterior, o escritorio de arquitetu-
ra McMillan Pazdan Smith Architecture utiliza elementos 
arquitetônicos que sejam convidativos para os visitantes 
e que estimulem a adoção, através de pátios recreativos, 
locais de interação com os animais e lugar para passeio 
com cães. Além disso, eles prezam pelo bem estar animal 
através da iluminação natural e áreas externas. Eles propõe 
ainda uma planta baixa flexível para que possa ser alterada 
de acordo com a necessidade e demanda de animais em 
situação de rua (MCMILLAN/PAZDAN/SMITH, 2018).

FIGURA 26: Abrigo Aiken Animal Shelter. FONTE: Mcmillan/Pazdan/Smith.



                    MARS PET HEALTH & NUTRITION 
                    CENTER - NASHVILLE, TN, EUA 
Idealizado pelo escritório de arquitetura Rauhaus Freeden-
feld & Associates, que já possui em seu currículo alguns 
outros empreendimentos semelhantes e relacionados ao 
tema, o MARS - Centro de Saúde e Nutrição Pet consiste 
em um complexo de acolhimento para cachorros e gatos, 
onde esses recebem moradia adequada e cuidados espe-
ciais por profissionais. Esse complexo possui como edifício 
principal o Centro de Saúde e Nutrição Pet, voltado para 
pesquisa e desenvolvimento relacionada aos animais do-
mésticos. Os alojamentos caninos estão dispostos de modo 
circular tentando trazer o conceito de vila comunitária e 
estabelecer relação direta com o pátio externo, onde podem 
ser realizados exercícios e brincadeiras, além de estimular 
seus instintos naturais. Já os gatis se localizam no nível su-
perior do edifício, onde possuem acesso ao terraço externo 
e luz natural. A diretriz principal baseia-se na idéia dos 
alojamentos dispostos em círculo e os pátios de convivên-
cia entre os animais, trazendo assim a sensação de perten-
cimento a uma “família” (RF... 2018). 

                  DOG CENTER - MOSCOU, RUSSIA 
Seguindo o mesmo conceito dos projetos anteriores, os 
arquitetos do WE Architecture propõe um ambiente que 
quebra a tradição de alojamentos enclausurados, a partir 
de pátios que acolhem esses animais de modo mais livre, 
onde o animal passaria a maior parte do tempo. A estrutura 
composta por aço e madeira, juntamento com a vegetação, 
tornam o ambiente natural e convidativo para a interação 
entre animais e humanos, além de aproximar ambos da na-
tureza (COMBERG, 2018).

          PROJETO AMICÃO
Fundado em Presidente Prudente, São Paulo, o projeto foi 
criado pelo Fundo Social de Soliedariedade - programa pú-
blico que atende diversas famílias com distribuição de ali-
mentos, roupas, entre outros. Ele tem como objetivo a prá-
tica da TAA, levando animais adestrados até instituições 
de saúde como o Hospital Santa Casa, sendo utilizado prin-
cipalmente no setor oncológico (PRESIDENTE... 2019).

FIGURA 27: Centro de saúde animal MARS. FONTE: RF Architects.

FIGURA 28: Abrigo Dog Center. FONTE: Archdaily.



4°- Escritórios de arquitetura especioalizados

                   BUILDING DESIGN FOR ANIMALS - EUA
O Building Design for Animals não é um projeto, mas um 
escritório de arquitetura voltado inteiramente para empre-
endimentos relacionados aos animais, como clínicas vete-
rinárias, abrigos de animais e universidades veterinárias. 
Para os abrigos de animais, eles possuem como premissas 
a utilização de elementos arquitetônicos que encoragem o 
visitante a interagir com o animal e possivelmente adotá-
-lo, e elementos arquitetônicos que confortam e acalmam 
esses animais. Entre esses elementos estão cores, ilumi-
nação, controle de odores, controle acústico e sistema de 
filtragem de ar. Além disso eles procuram trabalhar não só 
com grandes empreendimentos mas também com projetos 
de baixo orçamento (BUILDING... 2018).

• ART ANIMALS - EUA 
O escritório Art Animals, que atua principalmente no EUA 
e Canadá, é especializado em todos os tipos de edificações 
que envolvam os animais e possuem entre os seus diversos 
serviços, tanto a possibilidade de fazer o projeto completo 
quanto acessorias e parcerias com os arquitetos locais. Um 
dos seus grandes projetos é o Denver Animal Shelter, que  
teve como principal diretriz utilizar a tecnologia sustentá-
vel para promover o bem estar de seus usuários. Para isso, 
utilizaram artifícios como um processo natural de evapora-
ção para refrigeração do ar, sensores de iluminação e piso 
radiante para conforto térmico dos animais (ANIMAL... 
2018).

A partir do estudo feito até aqui sobre os tipos de organi-
zação civil, políticas públicas do município e referências 
conceituais de organizações não governamentais que ofe-
recem apoio aos animais domésticos em situação de rua e 
realizam parcerias com instituições públicas governamen-
tais, defino a característica constitucional do projeto a ser 
proposto. O Centro de Acolhimento para Animais Domés-
ticos se classificará portanto como uma Instituição prove-
niente de uma Fundação OSCIP, ou seja, um local físico de 
acesso público que representa o núcleo central de um

FIGURA 29: Cães e Gatos Park Hotel. FONTE: Acervo Pessoal.

                   CÃES E GATOS PARK HOTEL - 
                   SANTA CATARINA, BRASIL
As informações apresentadas aqui foram adquiridas direta-
mente com a proprietária do hotel, por meio de entrevista.
Com uma estrutura de quarenta “apartamentos” individu-
ais e dois coletivos - onde ficam de 15 a 18 animais, o hotel, 
que recebe tanto cães como gatos, apresenta lotação máxi-
ma nos períodos de férias desde a sua abertura - demons-
trando assim o que já foi analisado anteriomente sobre a 
necessidade de se deixar os animais com alguém durante 
viagens e a crescente popularização de animais domésticos. 
Primeiramente quando o animal chega ao hotel, realiza-se 
uma socialização inicial com outros animais de mesmo por-
te hospedados a fim de analisar o comportamento de cada 
um. Caso o animal venha a ser anti-social com outros ani-
mais ou possuir alguma doença transmissível, esse animal 
se hospeda no quarto individual. Caso contrário ele é dire-
cionado ao quarto coletivo. Para animais de pequeno porte o 
“apartamento” possui porta fechada sem brises, já que esses 
animais costumam ser mais delicados e sensíveis à interpe-
res do clima. Além disso, esses animais recebem algumas 
regalias como a liberdade de andarem soltos na sala e na 
recepção, uma vez que esses estão acostumados a viver no 
sofá, na cama, etc. Todos os cães têm acesso ao pátio de sol 
em determinadas horas do dia e todos os animais recebem 
os cuidados de acordo com as especificações repassadas por 
seus donos, como remédios, comida, entre outros. 

Segundo a proprietária do hotel, o ramo de serviços dedica-
dos à esses animais cresce ano a ano e a cidade demonstra 
uma demanda maior do que a oferta atual.

FIGURA 29: Variados projetos do Building Design for Animals.
 FONTE: Building Design for Animals.

FIGURA 30: Variados projetos do Art Animals.
 FONTE: Art Animals.



grupo de pessoas que possui como objetivo prestar serviços 
de interesse social e público e alemeja o reconhecimento 
de órgãos públicos como a Secretaria Municipal da Saúde - 
responsável pelos animais domésticos em área urbana. 

Para complementação do estudo sobre as referências que 
podem ser utilizadas no projeto, vi a necessidade de bus-
car sobre a localização dos abrigos em cidades com grande 
concentração populacional, na busca de encontrar padrões 
que pudessem ser analisados e utilizados na escolha de um 
terreno no município de Florianópolis. 

2.11 ESTUDO DE CASOS - REFERÊNCIAS DE LOCA-
LIZAÇÃO

Ao analisar as localizações de abrigos para animais em si-
tuação de rua e outras instituições relacionadas como pet-
shops e clínicas veterinárias, em oito diferentes cidades ao 
redor do mundo - Xangai, Istambul, Moscou, Tóquio, Nova 
Iorque, Londres, Cidade do México e São Paulo -,  notou-se 
um padrão de entorno composto por áreas verdes e áreas 
residenciais. Além disso, é possível observar que as ins-
tituições se encontram bem distribuídas pelo município, 
existindo tanto em regiões centrais quanto periféricas. Po-
rém é importante ressaltar que, a grande maioria dos abri-
gos se localizam em regiões mais afastadas, ao contrário 
dos petshops, clínicas veterinárias e centros de resgate e 
reabilitação. Isso provavelmente se deve à metragem qua-
drada exigida para comportar a demanda de animais em 
situação de rua bem como os requesitos necessários - como 
tratamento acústico - para se ter esse tipo de uso no meio 
urbano. Entretanto, isso distancia o acesso da população 
à esses locais e exclui ainda mais esses animais do meio 
social urbano, dificultando assim sua reintegração na so-
ciedade como animal doméstico. 
Nas imagens seguintes, busco destacar algumas institui-
ções que se localizam próximas à áreas verdes ou parques 
urbanos, uma vez que isso permite uma maior integração 
entre o animal e o seu habitat natural que é a natureza. 
Além disso, isso se aplicaria perfeitamente ao município 
de Florianópolis, onde será implantado o projeto, já que a
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ilha apesar de caminhar cada vez mais em direção à urba-
nidade, possui como uma de suas características a preser-
vação da natureza local, contando assim com muitas áreas 
verdes e apresentando uma forte ligação entre os morado-
res e o meio ambiente em que estão inseridos.

Mapas de elaboração própria. SEM ESCALA.


