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Porque, em uma sociedade que se diz tão amiga dos animais, cresce cada vez mais o número 
de animais em situação de rua?
 
O que leva essas pessoas que se mostram tão apegadas aos seus animais de estimação, a 
abandoná-los?

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

É de comum conhecimento a atual situação dos animais abandonados em nossas cidade - sejam elas urbanas ou rurais. Segundo 
uma pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde, em 2014 existiam no Brasil mais de 30 milhões de animais abandona-
dos, sendo 10 milhões de gatos e 20 milhões de cães. Entretanto, muitos de nós não fazemos idéia da dimensão desse problema, uma 
vez que parte desses animais vivem de forma nômade e constumam se abrigar em locais escondidos. Se pensarmos que, no Brasil, 
estima-se um número de 101.854 pessoas em situação de rua segundo o IPEA,  pode-se chegar a um número de 300 animais em 
situação de rua para cada pessoa em situação de rua. Ou seja, é um número extremamente alto e pouco é feito para solucionar isso. 
Além de apresentar perigo para os próprios animais, isso se torna um problema social a partir do momento em que esses apresentam 
riscos também para a saúde e bem estar da população - seja ocasionando um acidente ou transmitindo uma doença.
São duas as principais causas desse problema: o abandono desses animais e sua procriação. Em uma pesquisa realizada por um 
psicólogo de Queenisland 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, o qual 
acaba exercendo seus instintos de modo inadequado para o conceito humano.

CORTES TÉCNICOS

IMPLANTAÇÃO ACESSO PRINCIPAL ACESSO SECUNDÁRIO

MOBILIÁRIO DESENVOLVIDO PARA O PROJETO

ESPECIFICAÇÃO E CAPACIDADE DOS 
MÓDULOS HABITACIONAIS

ÁREAS E USOS PROPOSTOS

ESPECIFICAÇÃO DAS ESPÉCIES VEGETATIVAS 
ESCOLHIDAS PARA O PROJETO

SISTEMA ESTRUTURAL

Corte B
Escala 1/200

Corte A
Escala 1/200

Comedor para gatos
Sem escala

* Visão do animal

Piscina de bolinhas para cachorros
Sem escala

A partir disso e de alguns questionamentos pessoais em relação à influência da arquitetura nesse e diversos outros problemas so-
ciais modernos, surge o Centro de Acolhimento para Animais Domésticos. Esse projeto tem por objetivo utilizar a arquitetura como 
ferramenta para melhorar a qualidade de vida desses animais, bem como atentar a sociedade de que, apesar de domesticados, esses 
animais ainda possuem instintos e características próprias que interferem no seu convívio harmônico com os seres humanos. Entre 
essas características, a que pode ser utilizada mais facilmente na arquitetura para proporcionar um ambiente agradável ao animal 
é o espectro de cores enxergada por eles. 

Junto ao desejo de proporcionar o bem estar aos animais domésticos, vejo no projeto uma oportunidade de integrar a sociedade e 
seu meio através desse agente tão imparcial que é o animal de estimação, trazendo no Centro uma arquitetura inclusiva e acessível 
a todos, bem como harmônica com a natureza ao seu redor. Partindo desses princípios, o complexo constitui-se por módulos habi-
tacionais prioritariamente para animais em situação de rua e uma série de serviços facilitadores para aqueles que os possuem ou 
admiram, buscando agir na raiz do problema e diminuir assim o abandono. Dentro dessa proposta, trago uma condição de moradia 
que liberta os instintos naturais desses animais, mas ainda possibilita sua integração com a sociedade urbana. 
De modo contingente ao projeto, sugiro uma Revitalização do entorno do terreno, incluindo ruas, praças e o passeio linear rente ao 
Rio Pau do Barco, garantindo qualidade de acesso ao complexo e espaços públicos interessantes que possam complementá-lo.
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VEGETAÇÃO RASTEIRA/FORRAÇÃO - 
VARIADA

VEGETAÇÃO RASTEIRA/FORRAÇÃO - 
VARIADA

VEGETAÇÃO DE MEIA SOMBRA E ALTURA - 
ARECA BAMBU 

VEGETAÇÃO COM GALHOS DE MÉDIO PORTE - 
VARIADA

VEGETAÇÃO DESENTERESSANTE PARA ANIMAIS - 
PLEOMELE/NEOMARICA/CLUSIA

VEGETAÇÃO DE MEIA SOMBRA E ALTURA- 
ÁRVORE MASTRO 

VEGETAÇÃO RASTEIRA/FORRAÇÃO - 
VARIADA

VEGETAÇÃO RASTEIRA/FORRAÇÃO - 
VARIADA

ANIMAIS COM PARTICULARIDADE DE SAÚDE
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ANIMAIS COM PARTICULARIDADE DE SAÚDE

CACHORROS APTOS PARA AAA

GATOS

CACHORROS COM BAIXA ESTIMATIVA DE ADOÇÃO

CACHORROS AGITADOS PERANTE FLUXO DE PESSOAS

CACHORROS AGITADOS PERANTE FLUXO DE PESSOAS

CACHORROS COM FÁCIL 
ADAPTAÇÃO AO FLUXO DE 

PESSOAS

CACHORROS COM FÁCIL ADAPTAÇÃO AO FLUXO DE PESSOAS
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Revestimento de corda

Esquema sem escala

Esquema sem escala

Sem escala

Esquema sem escala

Negativo ligado ao pote de ração 
para armazenamento da comida

Armazenamento de água 
ligada à fonte Patamares de acesso ao brin-

quedo e abrigo do ralo

Cabos de aço com função de 
evitar a disperção das bolas 

O sistema estrutural é composto por estrutura 
metálica e laje de steel deck,  objetivando a 
sustentabilidade e flexibilidade do edifício. 
Sua  modulação geral é de 6 metros lineares 
entre vigas principais e pilares, e 3 metros 
lineares entre vigas secundárias e placas de 
steel deck.

ACESSO PRINCIPAL

ACESSO SECUNDÁRIO

REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO
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