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Resumo 

O abandono de animais em perímetro urbano é uma problemática que possui notoriedade nas 

mais diversas esferas sociais. Em decorrência da inserção desordenada de animais nas cidades 

existem desde impactos às condições de vida dos mesmos – devido a sofrimento físico e 

emocional – a comprometimento da saúde pública, questões sanitárias e ambientais. Portanto 

cabe explorar como a arquitetura pode ser artifício capaz de modificar o atual cenário de 

maus-tratos e abandono de animais na cidade de Ouro Preto/MG, carente de serviços com este 

fim. Para tanto, a proposição de um Centro de Bem-Estar Animal e Controle de Zoonoses tem 

como objetivo ser compatível com propostas atuais de controle populacional de animais, 

proporcionar bem-estar aos animais resgatados, bem como condições para reintegração 

destes, o envolvimento da sociedade e a visibilidade da causa. Para tanto, foram realizados 

estudos de forma a entender a problemática na cidade bem como mapear e compreender as 

iniciativas do poder público ou da sociedade civil engajada a fim de viabilizar a elaboração da 

proposta arquitetônica. Isto, através de revisões bibliográficas, pesquisas em material 

informativo e aplicação de questionário.  

 

Palavras-chave: Bem-estar animal, Políticas Públicas, Centro de Controle de Zoonoses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

The abandonment of animals in urban perimeters is a problem that is notorious in the most 

diverse social spheres. Because of the disorderly insertion of animals in the cities, there is an 

impact on their living conditions – due to physical and emotional suffering – to the 

compromise of public health, environmental and health issues. Therefore, it is worth 

exploring how architecture can be a tool capable of modifying the current scenario of abuse 

and abandonment of animals in the city of Ouro Preto/MG, which lacks services for this 

purpose. Therefore, the proposal of an Animal Welfare and Zoonosis Control Center aims to 

be compatible with current proposals for animal population control, provide welfare to 

rescued animals, as well as conditions for their reintegration, the involvement of society and 

the visibility of the cause. For that, studies were carried out in order to understand the 

problem in the city as well as to map and understand the initiatives of the public power or of 

the engaged civil society in order to make the elaboration of the architectural proposal viable. 

This, through bibliographic reviews, research on informative material and application of a 

questionnaire.  

 

Keywords: Animal Welfare, Public Policies, Zoonosis Control Center 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Conforme Costa (2015), o processo de urbanização foi responsável por significativas 

mudanças na sociedade, e, dentre as consequências desse desenfreado crescimento das 

cidades tem-se os problemas da saúde pública e seus agravos. Neste contexto, a população 

animal abandonada em perímetro urbano, associada ao aumento da densidade populacional, 

insuficiência de políticas de promoção de saúde e de prevenção de doenças de animais e 

humanos, e interferências ambientais (COSTA, 2015) configuram complicações à saúde 

pública. 

A problemática não está inserida apenas na temática da saúde pública. Para além das 

zoonoses transmitidas a outros animais e ao ser humano, os animais em situação de abandono 

são responsáveis por acidentes de trânsito, danos a propriedades privadas ou públicas, 

violação de resíduos sólidos, ataques à população e a outros animais, entre outros. Fenômeno 

também aliado à urbanização e à sociedade contemporânea, a domesticação dos animais e a 

proximidade afetiva com o ser humano encontra uma contradição no que se refere a direito da 

saúde animal, flagrantemente negligenciado nas cidades, tais como o abandono e o mau trato, 

demais crueldades como envenenamento, queimaduras, atropelamentos e espancamento, além 

de sofrimento emocional, em razão de medo, tristeza e solidão. Tal situação é vivenciada em 

Ouro Preto.  

Atualmente, nota-se a grande quantidade de animais nas ruas e que o Centro de 

Acolhimento Transitório de Animais (CATA) do município é insuficiente no resgate e 

cuidado dos animais. Ainda, as ONG’s existentes não conseguem prover cuidados a um 

número expressivo de animais devido à falta de recursos, de apoio dos demais cidadãos e do 

poder municipal. É importante ressaltar que a problemática do abandono não é um fenômeno 

pontual, o que dificulta que ações da sociedade civil sejam definitivas para a questão.  

Dessa forma, o presente trabalho está pautado na proposição de um equipamento 

capaz de atuar a favor do bem-estar animal e contra o abandono na cidade de Ouro Preto. Isto 

é, fornecer uma arquitetura que garanta o bem-estar dos animais resgatados, por meio de 

espaço que propicie a efetivação das “cinco liberdades”, definidas pelo Farm Animal Welfare 

Council (FAWC, 2009) como: nutrição adequada, conforto térmico e físico, inexistência de 

dor, estresse, lesões e enfermidades e liberdade para expressar condutas naturais da espécie. 

Ainda, o espaço proposto tem a finalidade de dar visibilidade à causa, possibilitar a promoção 

de campanhas de adoção responsável e de conscientização sobre o abandono, a fim de 

promover rotatividade no centro e o envolvimento da comunidade nas atividades. Para tanto, 
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será imprescindível a atuação conjunta entre esfera pública, privada e comunidade para o 

desenvolvimento das funções apresentadas.  

 

1.1  JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO TEMA 

 

Ao percorrer as ruas da cidade de Ouro Preto-MG, nota-se o enorme quantitativo de 

animais em situação de abandono. Essa realidade, a qual trata este trabalho, se repete em 

inúmeras cidades brasileiras. Parte da população se empenha da forma como lhes é possível 

ajudar esses animais com alimentação e cuidados. No entanto, nota-se que outra parte dos 

cidadãos não sente compaixão ou tem conhecimento do sofrimento dos animais que vivem em 

vias públicas, outros ainda são capazes de praticar maus-tratos contra estes seres. Acrescenta-

se ainda a questão de saúde pública que representa a presença de animais nas ruas sem 

assistência, comprometendo a saúde animal e humana. 

Dessa forma, a criação de um centro que disponha de uma infraestrutura capaz de 

acolher e tratar animais errantes seria capaz de beneficiar não somente estes como também a 

população humana. Tal fato parte de uma noção de que este equipamento possibilita: atenuar 

os esforços diários de sociedade civil, protetores e ONGs, que atualmente se dedicam 

incessantemente à proteção animal; dar visibilidade à causa e com isso conscientização da 

comunidade sobre temas relevantes à causa animal; reduzir ou mesmo erradicar a ocorrência 

de zoonoses. Vale destacar que Ouro Preto não conta com um equipamento público capaz de 

suprir estas atividades e outras de um Centro de Controle de Zoonoses.  

Ressalta-se a importância e o potencial de se incorporar um centro de bem-estar 

animal ao escopo de um centro de controle de zoonoses, criando um instrumento social e 

comunitário, capaz de atuar na redução dos casos de abandono e no aumento de adoções 

responsáveis, possibilitando mudanças do atual cenário animal ouropretano. Ainda, é 

importante explorar a problemática do abandono e como a arquitetura pode contribuir, 

atuando juntamente com a sociedade, o estado e políticas públicas, com a proposição de 

objetos arquitetônicos que atendam às necessidades básicas e atue, também, no respeito ao 

bem-estar animal, possibilite serviços adequados e visibilidade da causa animal, dentro de 

uma proposta também pedagógica, envolvendo mais ativamente a comunidade em geral com 

a ponte da sociedade civil organizada (ONGs e protetores locais).  
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Proposição de um equipamento urbano capaz de contribuir para a qualidade de vida de 

animais vítimas de abandono e maus-tratos na cidade de Ouro Preto/MG. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Compreensão do abandono e da posição social, jurídica, sanitária e ambiental diante 

dessa problemática; 

 Análise do caso de Ouro Preto/MG e levantamento das ações tomadas no âmbito do 

poder público e da sociedade civil engajada para evitar o abandono e proteger os 

animais;  

 Entendimento dos interesses e necessidades caninas e felinas bem como meios de 

proporcionar bem-estar e acolhimento aos mesmos; 

 Análise das diretrizes e referências projetuais que se relacionem com a temática em 

questão; 

 Desenvolvimento de uma proposta arquitetônica com base nas diretrizes fornecidas e 

nas demandas identificadas. 

 

1.3 METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada para elaboração deste trabalho conta com diferentes estágios. 

A primeira etapa constitui-se de pesquisas com apoio bibliográfico, principalmente sobre a 

historiografia da relação entre homem e animal no âmbito social e espacial, e documental para 

construção da fundamentação do trabalho. Nesta etapa é realizada uma entrevista por meio de 

questionário com a Coordenadora da Vigilância Ambiental do município de Ouro Preto/MG, 

objetivando compreender a situação do abandono na cidade e analisar ações sanitárias e 

sociais tomadas para a proteção dos animais. Em seguida são feitas análises de soluções 

espaciais correlacionadas com o uso abordado. Subsequente é realizado o estudo dos 

condicionantes que influenciam nas decisões projetuais e por fim a elaboração da proposta 

arquitetônica com base nos dados e análises realizadas.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO 

 

O capitulo de fundamentação objetiva criar o embasamento conceitual do trabalho, de 

forma a promover o entendimento sobre a problemática do abandono em linhas gerais e em 

Ouro Preto/MG. 

 

2.1.  RELAÇÃO HUMANO-ANIMAL: DO UTILITARISMO À DOMESTICAÇÃO 

 

Conforme observa Gaedtke (2014), “as sociedades humanas se constituíram, desde seu 

início, em relação profunda com outras espécies”. Inicialmente a associação com os animais 

possuía caráter utilitário, por exemplo, cães eram utilizados para caça, proteção e controle de 

pragas e equinos e bovinos úteis para transporte de carga, passageiros e assistência em 

técnicas agrícolas. Posteriormente iniciou-se o processo de domesticação, o qual foi motivado 

pelo interesse humano de se gerir o comportamento animal e suprir necessidades ocasionadas 

por sua evolução (FARIA, 2007; TATIBANA & COSTA-VAL, 2009).  

Ainda, é importante considerar que “a cidade é um elemento social relevante para a 

compreensão das relações humano-animal” (OSÓRIO, 2013). Aprobato Filho (2006) realizou 

um estudo da cidade de São Paulo entre o final do século XIX e início do XX pelo qual é 

possível entender essa dinâmica e os impactos da modernização das cidades. Segundo o autor, 

inúmeras espécies animais eram vistas em praças, ruas, largos, quintais entre outros locais da 

cidade, sendo “impossível não os perceber, não ter uma convivência próxima e intensa com 

eles”. No entanto, como destacado pelo autor, com um contexto de reorganização urbana, 

econômica, tecnológica, sociocultural e científica do período citado os animais foram 

submetidos a um processo onde seu lugar, suas funções na cidade e sua relação com o homem 

foram redefinidas. O autor define esse processo vivenciado pelos animais como 

“recolonização”. 

 

A inumerável quantidade e variedade de animais que eram parte intrínseca, explícita 

e compreensível da cidade no século XIX foram adquirindo, com o limiar do novo 

século, novos papéis, novas funções e novos significados, não menos importantes, 

mas muitas vezes mais imperceptíveis, tênues, dissimulados, frente à introdução, 

impacto e difusão das novidades decorrentes da Revolução Científico-Tecnológica 

e, num sentido mais amplo, das idéias e práticas oriundas do urbanismo moderno, do 

capitalismo monopolista e especificamente da cultura da modernidade. 

(APROBATO FILHO, 2006, p. 78) 

 

Dessa forma, segundo Aprobato Filho (2006), o processo de modernização marcou o 

progressivo distanciamento dos animais do meio urbano e sua inserção no meio rural, devido 

a inúmeras proibições impostas aos animais da cidade de São Paulo entre os séculos XIX e 
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XX. Ainda segundo o autor, os animais deveriam ser seres passivos aos interesses do poder 

público municipal, o que fez com que esse processo de urbanização expulsiva envolvesse 

desde os animais de criação aos cães: os primeiros deveriam manter suas atividades em meio 

rural, considerando seu valor econômico, enquanto os segundos, devido não executar nenhum 

trabalho, eram apreendidos e executados.  

Ademais, segundo Lima (2016), entre os séculos XIX e XX existiu uma repulsa aos 

animais de estimação devido à ocorrência de epidemias, como a da raiva e de leishmaniose, o 

que reforçou, neste período, a institucionalização das carrocinhas, incumbidas da captura e 

eliminação dos animais em situação de rua. A função de companhia foi atribuída a esses 

animais no Brasil apenas a partir do século XIX, e, restritamente às classes altas (GODINHO, 

2010
1
; HEYNEMANN, 2010

2
 apud LIMA, 2016). De acordo com Lima (2016), durante o 

século XX, as raças valorizadas no país eram aquelas que possuíam aptidão para caça e 

guarda, como pastor alemão e fila brasileiro. Apesar de valorizados, esses animais eram 

alimentados com sobras e ainda mantidos externamente às casas. Nas últimas décadas desse 

século, no entanto, a expressividade da função de guarda dos cães passa a ser menor e com 

isso acorre a popularização de raças de porte pequeno e a adaptação de raças de trabalho para 

a função de companhia, estabelecendo um padrão de criação no qual os animais vivem dentro 

das residências (LIMA, 2016).  

Além disso, destaca-se que apenas na segunda metade do século XX é marcada a 

passagem da “fase de captura e extermínio” para a “fase da prevenção ao abandono”, assim 

intituladas por Santana e Oliveira (s/d). Lima (2016, p. 27) apresenta essa mudança de 

cenários da seguinte forma:  

 

A captura e morte desses animais, porém, demonstrou ser ineficaz do ponto de vista 

técnico e, do ponto de vista moral, tornou-se alvo de críticas à medida que as 

alternativas começaram a ser evidenciadas e a sensibilidade de condenação à 

violência se estendeu para os animais não humanos, especialmente aos animais de 

estimação. Entre o final do século XX e o momento atual, o que se passou em 

grande parte dos países do Ocidente foi uma mudança dos padrões sanitários de 

prevenção às zoonoses, acompanhada e impulsionada por um notável crescimento 

dos movimentos da sociedade civil voltados para a defesa e proteção de animais não 

humanos.  

 

Dessa forma, segundo Osório (2013), o processo de expulsão e perseguição dos 

animais é substituído por políticas de contenção, sob a perspectiva do bem-estar e direito 

animal, amparadas por tendências humanitárias e debates internacionais. A exemplo dessa 

                                                           
1
 GODINHO, P. R. “Pedigree” brasileiro. Revista de História da Biblioteca Nacional, v. nº 60, 2010. 

2
 HEYNEMANN, C. B. Da natureza para a cultura. Revista de História da Biblioteca Nacional, v. nº 60, 2010. 
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tendência mundial tem-se a abordagem da Organização Mundial de Saúde (OMS), de 1992, 

prescrita no 8º Relatório do Comitê de Especialistas em Raiva da OMS, que recomendava 

combater o abandono com medidas preventivas “a partir da esterilização dos animais, da 

cobertura vacinal, da educação para a guarda responsável, de legislação específica, do 

controle do comércio e registro de animais e do recolhimento seletivo daqueles nas ruas” 

(WHO, 1992
3
 apud OSÓRIO, 2013).  

Desse modo, houveram significativas mudanças, históricas e culturais em esferas 

morais e afetivas em relação aos animais. Como apresentado, esta mudança de atitudes é 

especialmente notada no que diz respeito aos animais de companhia, cães e gatos, também 

denominados como animais de estimação, definidos por Keith Thomas (2010) como seres 

“destinados ao carinho e satisfação emocional”. Conforme apresentado por Santana e Oliveira 

(s/d, p. 70): 

 

O desenvolvimento da relação entre o ser humano e o animal de companhia ocorre 

no âmago de uma mudança comportamental importantíssima da própria sociedade, 

que passou a cultivar vários hábitos, tais como: menor número de filhos e mais 

recursos em geral; conferir ao animal de companhia o status de membro da família; 

que passa a viver mais dentro de casa do que fora; o animal de companhia ganha seu 

espaço; está previsto no orçamento familiar e passa a ser assistido na vida e na 

morte. 

 

Além de companhias efetivas nos lares, os animais de estimação se tornaram capazes 

de dar suporte à saúde física, psicológica e emocional das pessoas. Estudos comprovam a 

melhora de humor, de quadros de estresse e ansiedade, diminuição da frequência cardíaca, 

diminuição da pressão arterial, aumento da expectativa de vida, e ainda a sociabilização de 

idosos, crianças e deficientes físicos e mentais que convivem com estes animais (REVISTA 

CLÍNICA VETERINÁRIA
4
, 2001 apud SANTANA E OLIVEIRA, s/d, p. 70).  

O vínculo afetivo entre homem e animal de companhia pode ser medido por 

estimativas populacionais como a que indica que nos lares brasileiros, a quantidade de 

crianças é inferior à quantidade de cães, sendo 52 milhões de cães em oposição a cerca de 41 

milhões de crianças com idade até 13 anos (IBGE, 2013). Ainda, a mesma pesquisa estimou 

que em 2013, 44,3% dos domicílios do país possuíam ao menos um cachorro, número que foi 

superado em 2019, quando o número de domicílios com cães chegou a 46,1% (IBGE, 2013, 

2019). De acordo com a atualização realizada pelo Instituto Pet Brasil (IPB) (2019a) a partir 

desses números, a população de animais domésticos no Brasil é de cerca de 139,3 milhões, 

                                                           
3
 WHO. World Health Organization Expert Commitee on Rabies: eighth report. Geneva: World Health 

Organization, 1992. 
4
 REVISTA CLÍNICA VETERINÁRIA, nº 30, jan./fev. 2001. 
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sendo que destes, os cães representam 54,2 milhões e os gatos 23,9 milhões totalizando 78,1 

milhões de animais. Os demais 61,2 milhões de animais correspondem a peixes, aves e outros. 

Para ilustrar essa importância, destaca-se que os animais domésticos representam um 

importante setor da economia brasileira. O chamado mercado “pet” teve um crescimento 

estimado no país de 13,5% no ano de 2020, com faturamento de R$40,8 bilhões ocupando o 

terceiro lugar no ranking mundial de faturamento, atrás apenas dos Estados Unidos e da 

China, conforme dados do IPB (2021). 

Apesar da evolução do tratamento dado aos animais de estimação pelo homem, ainda 

hoje existem variações no que diz respeito à valorização destes animais. A comprovação deste 

fato é observada nas ruas, com o persistente número de animais abandonados. A inserção 

desordenada de animais nos espaços públicos “[...] é um problema vivido pela maioria dos 

centros urbanos em todo o mundo; em muitos casos, o triste destino desses animais é o 

abandono e muito sofrimento. Mudar esse quadro é um dos grandes desafios que se 

apresentam no século XXI.” (NOGUEIRA, 2009, p.21). Estimativas apontam que, no Brasil, 

3,9 milhões de animais estão em situação de vulnerabilidade, ou seja, são tutelados por 

famílias de baixa renda ou vivem nos espaços públicos, mas recebem cuidados (IPB, 2019b). 

Dados fornecidos pela OMS, citados pela ANDA
5
 (2013), indicam ainda que em uma 

cidade de grande porte, existe 1 cão a cada 5 habitantes e deste total 10% vive nas ruas, 

enquanto que em cidades do interior, a relação pode chegar a 1 cão a cada 4 habitantes 

mantendo a perspectiva de que 10% está em abandono. Pesquisas como essa indicam a 

contradição existente entre a afeição do homem com os animais domiciliados e o descaso e 

insensibilidade em relação aos sentimentos e necessidades dos animais em situação de 

abandono. 

Entre as causas mais influentes para o crescimento demográfico de cães e gatos nas 

ruas e perpetuação do abandono, estão: a falta de conscientização sobre a guarda responsável, 

quando um animal é adotado por impulso sem que o responsável tenha conhecimento de suas 

necessidades psicológicas e fisiológicas; a capacidade reprodutiva desses animais; a falta de 

políticas públicas de regulamentação do comércio e criação de animais e de combate ao 

abandono; a situação socioeconômica dos tutores (LIMA & LUNA, 2012). É importante 

destacar que muitas famílias que possuem animais de companhia não são capazes de prover 

                                                           
5
 Agência  de  Notícias  de  Direitos  dos  Animais. Brasil  tem  30  milhões  de  animais abandonados. 13 set. 

2013. Disponível em: https://anda.jor.br/2013/09/13/brasil-tem-30-milhoes-de-animais-abandonados/. Acesso 

em: 04 de Jul. 2021. 
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alimentação, higiene, saúde entre outros cuidados básicos aos animais adotados, o que faz 

com que retornem às ruas.  

Além disso, os animais de estimação muitas vezes são adquiridos por impulsos 

ocasionados por questões superficiais, que culminam com o abandono dos mesmos, como é 

abordado por Santana e Oliveira (s/d, p. 92): 

 

A falta de um planejamento, pelas pessoas, orientado sob os princípios da guarda 

responsável, acarreta várias conseqüências, como a compra de animais pelo mero 

impulso de consumir, situação esta estimulada por muitos comerciantes que, 

desejosos em maximizar seus lucros, os expõe, sob precárias condições, em vitrines 

e gaiolas para que consumidores mais impulsivos se sintam seduzidos por aquela 

“mercadoria” ou “objeto descartável”. O problema é que essa relação de consumo 

não desperta, muitas vezes, o vinculo afetivo que deve nortear a relação entre 

homem e animal, fazendo com que as pessoas acabem descartando seus “animais de 

estimação”, por ficarem desinteressantes depois da empolgação inicial.  

 

Uma vez inseridos no contexto urbano, esses animais migram de locais menos 

favoráveis para os mais favoráveis à sua sobrevivência, considerando a disponibilidade de 

abrigo e alimento (VIEIRA, 2008). Muitos são nomeados e estabelecem relações com pessoas 

que frequentam espaços públicos, como terminais de ônibus, parques e praças, o que faz com 

que exista uma percepção de que aquele animal seja independente e capaz de viver nas ruas, 

pois segue uma rotina: busca por alimento e se acomoda para dormir sempre nos mesmos 

locais (LIMA, 2016; OSÓRIO, 2015). Segundo Osório (2015), essa crença acaba por 

favorecer o abandono. Portanto, segundo a autora o termo “animal de rua” pode ser 

considerado equivocado, pois naturaliza a condição em que vivem esses animais, sendo que 

não é uma escolha dos próprios habitarem este espaço inseguro, cruel e com tantas privações 

que são as ruas.  

 

2.2 ABANDONO COMO UM PROBLEMA URBANO 

 

O abandono é a causa da superpopulação de animais nos centros urbanos e essa 

realidade causa inúmeros desdobramentos negativos. A este respeito é importante considerar 

o comportamento reprodutivo destes animais, bem como a falta de medidas políticas 

eficientes, a carência de orientação sobre a guarda responsável, o aumento da população 

humana e condições inadequadas de higiene, conforme descrito por Lima e Luna (2012). Os 

fatores citados são determinantes para o comprometimento da saúde pública, pois estes 

animais são responsáveis por agressões e contaminação ambiental por meio de seus dejetos, o 

que propicia a transmissão de zoonoses (LIMA & LUNA, 2012).  
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Segundo a definição da Organização Mundial de Saúde, zoonose é “qualquer doença 

ou infecção que é naturalmente transmissível de animais vertebrados para humanos” (WHO, 

2020). Na atualidade existem mais de 200 doenças de ordem zoonóticas desencadeadas por 

diferentes agentes etiológicos, como bactérias, fungos, vírus, protozoários e parasitas (WHO, 

2020; AVELAR et al, 2018). Cabe ressaltar que os animais de estimação são responsáveis 

pela perpetuação destes agentes na natureza (VASCONCELLOS, 2004), como aponta 

Nogueira (2009), “o pêlo, a saliva, as patas, as fezes e a urina de gatos e cachorros abrigam 

diversos microorganismos capazes de provocar doenças”. Estimativas revelam que 75% das 

doenças infecciosas humanas são de origem animal e ainda 60% dos patógenos humanos são 

zoonóticas (OIE, 2021), o que ressalta o caráter emergencial das zoonoses em todo o mundo e 

consequentemente do abandono, pois os animais nesta situação não possuem higiene e 

alimentação adequada e, portanto são os maiores transmissores dessas doenças.  

Além disso, os animais abandonados causam insegurança na mobilidade da população, 

uma vez que são causadores de acidentes de trânsito e responsáveis por ataques a seres 

humanos. Cabe ressaltar que seu comportamento sofre alterações de ordem reativa devido às 

condições de vida das ruas, sendo a agressividade demonstrada quando se sentem ameaçados. 

No Brasil, acidentes causados por animais, principalmente por cães, ocorrem com grande 

frequência. Estima-se que anualmente cerca de 150 mil pessoas são mordidas por animais de 

estimação (LIMA & LUNA, 2012). Dessa forma, considerando a possibilidade de transmissão 

de zoonoses, manifestação de outras infecções e de sequelas psicológicas e físicas, a 

ocorrência de mordeduras se torna foco de atenção (MUIR, 1997
6
; apud LIMA & LUNA 

2012).  

Ainda, transtornos são causados pelos animais à paisagem urbana como grande 

quantidade de excreções, fezes e urina, em locais públicos e violação de resíduos sólidos em 

busca de alimento. Essas situações ainda configuram impactos ao meio ambiente, devido às 

contaminações ocasionadas e ao turismo em cidades com esse potencial. Ainda, acrescentam-

se impactos econômicos em razão dos custos com o manejo da população animal, isto é, com 

esterilização, vacinação e manutenção de centros de controle de zoonoses, e ainda com o 

tratamento médico de pessoas que se acidentam por intervenção animal. 

Por fim, é importante considerar os riscos à saúde dos próprios animais, uma vez que 

sua taxa de sobrevida é baixa, devido ao sofrimento físico e psicológico vivenciado nas ruas, 

                                                           
6
 MUIR, P. Distal antebrachial fractures in toybreed dogs. Compendium on Continuing Education for the 

Practicing Veterinarian, v.19, n.2, p.137-145, 1997. 
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fatores que afetam diretamente seu bem-estar. Ozório (2013, p. 55) conceitua o abandono e 

apresenta as consequências do mesmo para os animais: 

 

O conceito de abandono é estendido não apenas aos animais que foram despejados 

por quem não os desejava mais, mas a todos os que estão nas ruas, independente de 

sua origem. O acesso às ruas é visto como um perigo, na medida em que os animais 

podem fugir, ser atropelados, envenenados, cruzar gerando filhotes que nascem 

abandonados, sofrer maus-tratos diversos, contrair doenças. No ambiente doméstico, 

imagina-se que o animal será bem acolhido, amado, cuidado e viverá feliz. São 

representações sobre a casa e a rua.  

 

Dessa forma, abandono se torna uma questão de saúde pública, uma vez que, para que 

a mesma seja efetiva é necessária a manutenção da saúde humana, da saúde animal e do meio 

ambiente de forma integrada (NUNES, 2019). Ao passo que a saúde animal não é 

contemplada pelos esforços públicos instabilidades são causadas em todo o conjunto. Ou seja, 

se os poderes municipais, estaduais e federais não produzem políticas públicas eficientes na 

contenção do abandono e populacional de animais de rua, a presença destes de forma 

desordenada nas cidades desencadeia uma série de problemas urbanos e afeta diretamente a 

saúde pública e os próprios animais. 

 

2.2.1 Reflexos do Abandono em Ouro Preto/MG  

 

A cidade de Ouro Preto está localizada na região central do Estado de Minas Gerais, 

distando aproximadamente 100 km da capital mineira, Belo Horizonte. A cidade possui uma 

população estimada em 74.558 mil habitantes segundo dados do IBGE (2021) e é um 

importante destino mineiro, classificada como Patrimônio Cultural da Humanidade pela 

Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), possuindo 

grande valor cultural e reconhecimento nacional, historicamente conhecida pelo período de 

extração de ouro. 

Dentre os maiores problemas enfrentados por Ouro Preto, o abandono de animais é 

tido com grande seriedade. Segundo o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) (2018a), 

no ano de 2018 estimava-se uma população canina superior a 14.300 e felina de 5.500 animais 

no município, o equivalente a quase um terço do número de moradores. Em agosto do mesmo 

ano, foi necessária a assinatura do Termo de Ajuste de Conduta (TAC) entre a Prefeitura 

Municipal de Ouro Preto e o MPMG, devido a denúncias por parte da sociedade civil, de 

abandono e maus-tratos a cães e gatos da cidade e irregularidades no canil municipal (MPMG, 

2018b).  
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Por meio da nota oficial do Instituto de Defesa e Direitos dos Animais (IDDA) (2020) 

publicada nas redes sociais é possível observar a gravidade da situação dos animais da cidade: 

 

O caso do lixão com centenas de cães abandonados, disputando lixo com urubus 

(ainda estão lá!); A acumuladora com mais de 50 animais cuja responsabilidade a 

família e a prefeitura nao assumem de fato.. e la estamos nós, nos envolvendo até a 

cabeça pra não deixar o pior acontecer a eles, pegando responsabilidades que não 

são nossas; Animais jogados em córregos para morrerem (Bartô, Guerreiro etc etc), 

ATROPELADOS ENTÃO... nem se fala (Gaya (e todos os irmãos que morreram), 

Loba, Mamãe etc etc)!! Largados nas ruas ou doentes e passando fome (Leão, Lua, 

Estrela, Sol, Diana, Fiona, Meg, Lily, Luna + casos incontáveis que vcs 

acompanham aqui); Cadelas reproduzindo a cada cio 10, 15 filhotes (Diana, 

Pretinha, Lily, Caramelo, Pipoca, Rajada, Branca, cadelas da estação etccc); 

População sem acesso a informação e educação ambiental; ZERO punição para 

crimes de maus-tratos e abandono, mesmo quando identificados!!! 

 

Até o ano de 2019 a cidade possuía um Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) 

localizado na rodovia que liga o trevo de Ouro Preto ao trevo de Saramenha em imóvel 

alugado, porém este espaço não era compatível com a demanda e constantemente era alvo de 

reclamações devido a insalubridades. Em 2019 a prefeitura municipal investiu na construção 

de uma sede própria, localizada no Bairro São Sebastião, que foi nomeada de Unidade de 

Vigilância de Zoonoses e Bem-Estar Animal (UVZ), onde segundo a Prefeitura de Ouro Preto 

(2020) prestava-se os seguintes serviços: “Castração; Adoção; Resgate de animais RED 

(recolhido, esterilizado e devolvido); Microchipagem; Desverminação; Vacinação; Teste 

rápido de Leishmaniose; Tratamento TVT; Outros tratamentos”.  

No entanto, conforme a ONG IDDA (2020), os animais em situação de abandono 

continuaram padecendo devido à superlotação, carência de serviços prestados, de 

profissionais capacitados e das instalações da UVZ:  

 

O poder público municipal tem ignorado os nossos pedidos de ações e melhorias, 

mesmo tendo assinado um TAC (2018) através do MP, não cumprem com o 

mínimo; a UVZ, responsável pelos resgates e cuidados com os animais de rua, não 

possui profissional com experiência com esterilização em massa - que é a maior 

demanda! Não fazem exames ou cirurgias mais invasivas, o local ainda é 

inapropriado para a estadia dos animais, além de estar cheio e esse ser um dos 

motivos para o não recolhimento de algumas solicitações. 

 

No início de 2021 a UVZ passou por processos de adequação que incluiu a 

renomeação do departamento por orientação do Ministério Público, passando a ser 

denominado Centro de Acolhimento Transitório e Adoção (CATA) (SILVA, 2021). Essa 

mudança pode ser vista como uma forma de reparar a classificação equivocada do espaço, 

considerando que sua estrutura não garante o pleno funcionamento de uma UVZ, e sugerir um 



18 

 

local com alta rotatividade, capaz de propiciar abrigo a um número mínimo de animais e 

atendimento a outros. É importante ressaltar que o método RED também é aplicado no 

CATA, ou seja, os animais são capturados, recebem cuidados como vacinação e 

desverminação, são esterializados e após o período de recuperação podem ser encaminhados 

para adoção –em caso de animais sociáveis, filhotes na maioria das vezes- ou retornar às ruas- 

em caso de adultos não socializados. O local desse equipamento pode ser observado na Figura 

1 e sua localização identificada no Mapa 1. 

 

Figura 1 – Antiga UVZ e atual CATA. 

 

Fonte: Acervo pela autora, 2021. 

 

Destaca-se que também existe na cidade atualmente um Centro de Castração de Cães e 

Gatos (CCCG) (Figura 2) localizado no bairro São Cristóvão, onde são disponibilizadas 

cirurgias de esterilização apenas para animais que possuem tutores mediante realização de 

cadastro no site da prefeitura e comprovação de residência no município. Trata-se de um 

dispositivo importante, uma vez que animais que possuem donos também podem sofrer 

abandono ou terem filhotes indesejados por estes tutores.  

 

Figura 2 – Fachada do CCCG. 

 

Fonte: Portal Ouro Preto, 2020. 
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Mesmo identificados os equipamentos disponíveis, o número de animais nas ruas é 

superior ao que pode ser acolhido e tratado pelo suporte dado pelo município, com o CATA, e 

pelas organizações não governamentais (ONG’s) atuantes na cidade. Dessa forma, a 

população canina e felina abandonada também carece da provisão de moradores, nativos ou 

estudantes que residem na cidade, e de estabelecimentos comerciais. Entretanto, esses não 

conseguem suprir a demanda ou garantir uma frequência na alimentação e cuidados básicos 

destes animais. Ainda, com a atual pandemia de coronavírus, restaurantes, bares e outros 

estabelecimentos interromperam o funcionamento e a maior parte dos estudantes não se 

encontram na cidade, diminuindo consideravelmente a fonte de alimento dos animais. 

Os animais em situação de rua são comumente encontrados em locais públicos onde 

há maior fluxo de pessoas. Em Ouro Preto são identificadas duas centralidades: a primeira é 

representada pela Praça Tiradentes e seu entorno, onde se concentra atrativos de comércio e 

lazer, destinados a turistas e a população local, e a segunda corresponde à região da 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), composta pelos bairros Morro do Cruzeiro e 

Vila Itacolomy, hoje conhecidos como Bauxita, com grande destaque da Rua Professor Paulo 

Magalhães Gomes, onde está concentrada a maior parte do comércio da região (SALGADO, 

2010).  

No que diz respeito à região da UFOP, a mesma costumava ser ocupada por matilhas, 

forma pela qual muitos cães em situação de rua se organizam para sobrevivência. No entanto, 

com o cenário de pandemia que se iniciou em 2020 as mesmas foram desfeitas. Tal fato se 

deu, pois, a ocupação se dava pela oferta, mesmo que precária, de alimento, água, cuidados e 

abrigo (FARIA, 2017). Ainda, estes animais recebiam cuidados de alunos, professores e 

funcionários da UFOP, sem nenhum apoio da instituição, como aponta Faria (2017). Como 

afirmado em conversa oral por Monique Sanchez, professora na UFOP membro deste grupo 

de protetores, com a paralização das atividades acadêmicas e também do comercio da região 

esses animais migraram para outras regiões ou foram adotados devido à esforços do grupo de 

voluntários.  

A ocupação da localidade por estas matilhas anteriormente à pandemia é descrita por 

Faria (2017, p.47) da seguinte forma: 

 

Esses cães conhecem as dinâmicas que envolvem o campus e o bairro, podendo ser 

encontrados em diversas localidades em variadas horas do dia. É bastante comum 

vê-los em suas territorialidades definidas no campus durante a parte da manhã e da 

tarde. No período noturno, é comum encontrá-los, em grande maioria, nas 

proximidades dos bares próximos à Rua Professor Paulo Magalhães Gomes, local 

com grande concentração de comércio e fluxo de pessoas. É nessa região que 
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encontram algum alimento e a atenção de algumas pessoas, em sua maioria 

estudantes da UFOP.  

 

No que diz respeito à região da Praça Tiradentes, os motivos pelos quais os animais 

errantes ocupam o espaço são os mesmos descritos em relação à região da UFOP, no entanto, 

a região conhecida como Centro Histórico possui além de serviços os atrativos turísticos que 

fazem com que exista grande movimentação de pessoas. É importante considerar que ao passo 

que essa centralidade possibilita alimentação e abrigo aos animais em situação de rua, a 

mesma faz com que sua presença se torne indesejada devido à ocorrência de ataques a 

visitantes e deterioração da paisagem urbana causada pelos dejetos dos animais, danos à 

propriedade privada ou pública e violação de resíduos sólidos pelos locais públicos, fatores 

que prejudicam o turismo. 

É importante ressaltar que a presença de animais em situação de rua não é restrita a 

essas duas concentrações. Os mesmos estão dispersos por todo perímetro urbano, sendo muito 

comum casos de maus-tratos nas demais regiões que não estas centralidades citadas, conforme 

demonstra o Mapa 1.  

Uma realidade comum em Ouro Preto que deve ser abordada é a de animais que 

possuem tutores, mas vivem nas ruas. Essa situação é muito recorrente em regiões suburbanas 

da cidade e em grande parte se trata de animais sem raça definida (SRD). Em muitos casos 

estes animais não recebem a devida atenção dos donos, causam transtornos como mordeduras 

ou adoecem sem cuidados pelas ruas. Este fato está atrelado em grande parte à situação de 

vulnerabilidade econômica da família tutora ou ao desconhecimento dos preceitos da guarda 

responsável.  

Ainda, o abandono possui outros desdobramentos na cidade como é o caso do 

abandono de animais próximo ao aterro sanitário, que se transformou em um lixão, conhecido 

como Rancharia. Segundo reportagem do Jornal Estado de Minas, no local que dista cerca de 

10 quilômetros do centro de Ouro Preto, os animais transitam sobre o lixo, se alimentam de 

restos de alimento encontrados e bebem chorume em lugar de água potável (PEIXOTO, 

2020). Casos como estes estão representados no mapa 1 de forma a demonstrar a gravidade da 

situação, o descaso e a insensibilidade sobre os riscos à saúde dos animais e os potenciais 

riscos à saúde pública por parte da população e do poder público.  
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2.3 APROXIMAÇÕES NORMATIVAS E DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Nesta seção são abordadas as evoluções no âmbito legislativo acerca da proteção e 

direito animal, as normativas instituídas aos espaços físicos a fim de se garantir tratamento e 

acolhimento destes seres bem como a atuação social de pessoas que unem esforços em prol de 

um objetivo comum: a causa animal.  

 

2.3.1 Políticas Públicas voltadas para os animais  

 

Considerando que os animais são parte da paisagem urbana há séculos, como 

abordado anteriormente, a coexistência de animais e políticas públicas na cidade é descrita da 

seguinte forma por Aprobato Filho (2006, p. 113): 

 

[...] os animais, mais do que representações, são presenças vivas que se manifestam 

das mais diversas maneiras se interpondo constantemente nos caminhos da tão 

almejada e exclusivista modernização. Ao longo dos anos eles continuam ―atuantes‖ 

na cidade. Alheios às legislações e interesses governamentais, até datas bem 

recentes, são encarados como incômodos, geram acirradas discussões e ―instituem‖ 

leis específicas.  
 

Entretanto, uma mudança de paradigma se baseou em uma nova postura ética do ser 

humano diante dos animais devido a luta global de entidades protetoras dos animais. No 

cenário internacional destaca-se a Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Este 

documento internacional, apresentado no ano de 1978 por ativistas em favor da causa animal 

à UNESCO, visa a criação de parâmetros jurídicos acerca do direito animal em países 

membros da Organização das Nações Unidas (UNESCO, 1978).  

Outro documento internacional pertinente adveio de uma Reunião Internacional sob 

organização da UNESCO realizada na Universidade de Sevilha no ano de 1986. O Apelo de 

Sevilha contra a Violência trata do repudio e criminalização a violência cometida contra 

animais (UNESCO, 1986). 

É importante destacar ainda o artigo 15 da Carta da Terra (2000), criada durante a 

RIO+5 pela UNESCO, que em seu artigo 15 coloca que todos os seres vivos devem receber 

tratamento digno e proteção contra crueldades e sofrimento.  

Acrescentam-se as recomendações do 8º Relatório do Comitê de Especialistas em 

Raiva da OMS, abordada anteriormente neste trabalho, expressas por Santana e Oliveira 

(2006, p.76) em sete linhas de ação: 
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a) controle da população através da esterilização; b) promoção de uma alta 

cobertura vacinal; c) incentivo uma educação ambiental voltada para a guarda 

responsável; d) elaboração e efetiva implementação de legislação específica; e) 

controle do comércio de animais; f) identificação e registro dos animais; g) 

recolhimento seletivo dos animais em situação de rua.  

 

Ainda segundo os autores, estas recomendações da OMS têm gerado efeitos relevantes 

em nível global, conforme é identificado em iniciativas que visam promover a guarda 

responsável e o bem-estar animal. A título de exemplo tem-se a Holanda, que com um 

programa de políticas públicas com métodos humanitários conseguiu contornar a situação de 

abandono de animais no país. O programa implementado conta com: leis punitivas para o 

abandono; campanhas de castração e conscientização sobre a guarda responsável; inserção de 

altas taxas sobre o comércio de animais, forma de incentivo a adoção; multas em casos de 

infração; obrigatoriedade de registrar animais junto ao governo.  

No que diz respeito ao Brasil, a promulgação da constituição de 1988 compreendeu 

incumbências para o Poder Público por meio dos incisos I e VII do art. 225. É dito no artigo 

em questão, § 1º, VII: ―Incumbe ao Poder Público: VII — proteger a fauna e a flora, vedadas, 

na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a 

extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade‖ (BRASIL, 1988). Somado a isso, 

tem-se a Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, denominada ―Lei dos Crimes 

Ambientais‖ que ―trata das infrações administrativas conceitua como infração ambiental toda 

ação ou omissão que viole regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do 

meio ambiente‖ (BRASIL, 1998). O art. 32 da Lei 9.605/98 diz: 

 

Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, 

domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos.  

Pena: detenção, de três meses a um ano, e multa.  

§1º Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal 

vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos 

alternativos.  

§2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal. 

(BRASIL, 1998) 

 

Este artigo sofreu alteração com a Lei Federal nº 14.064, de 29 de setembro de 2020, a 

qual aumentou as penas cominadas ao crime de maus-tratos dos animais com o acréscimo do 

§ 1º-A: ―Quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no caput deste 

artigo será de reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, multa e proibição da guarda‖ (BRASIL, 

2020). 

Dessa forma, a partir de 1998, os maus-tratos contra animais, seja qual for a espécie, 

passam a ser considerados crime (SANTANA & OLIVEIRA, 2006). No entanto, nota-se que 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9605.htm#art32%A71a
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―escassos são os dispositivos federais que tratam da tutela jurídica dos animais, em especial 

dos animais domésticos, seres esses que vem ganhando tanto espaço nas famílias brasileiras e 

também na mídia.‖ (SOUZA, 2014). 

No que diz respeito às Constituições Estaduais, as mesmas abordam o tema animal 

com base na Constituição de 1988, como aponta Souza (2014). No entanto, como apresenta a 

autora:  

[...] as constituições trazem sempre a ideia geral, sem especificá-la, o que dificulta a 

aplicação específica aos animais domésticos. É claro que infere-se desse enunciado 

geral que a fauna abrange esses animais. Todavia, fica a critério dos municípios a 

especificação de normas que tratem destes animais. (p. 121) 

 

Em Minas Gerais é identificado esse direcionamento de responsabilidade aos 

municípios no que diz respeito aos animais na Lei nº 13317 de 24 de setembro de 1999. Esta 

lei apresenta o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais e trata das zoonoses. Em seu Art. 

40 é dito: 

 

Art. 40 - A criação e o controle da população animal serão regulamentados por 

legislação municipal, no âmbito de sua competência, na defesa do interesse local, 

respeitadas as disposições federais e estaduais pertinentes. (MINAS GERAIS, 1999) 

 

No ano de 2016 o Estado demonstrou avanço no que tange a causa animal com a Lei 

nº 22231, que dispõe sobre a definição de maus-tratos contra animais, visando punir toda e 

qualquer ação ou omissão que implique crueldade contra os animais em território mineiro. 

Como expresso no Art. 1º:  

 

Art. 1º São considerados maus-tratos contra animais quaisquer ações ou omissões 

que atentem contra a saúde ou a integridade física ou mental de animal, 

notadamente: 

I - privar o animal das suas necessidades básicas;  

II - lesar ou agredir o animal, causando-lhe sofrimento, dano físico ou morte, salvo 

nas situações admitidas pela legislação vigente;  

III - abandonar o animal;  

IV - obrigar o animal a realizar trabalho excessivo ou superior às suas forças ou 

submetê-lo a condições ou tratamentos que resultem em sofrimento;  

V - criar, manter ou expor animal em recinto desprovido de segurança, limpeza e 

desinfecção;  

VI - utilizar animal em confronto ou luta, entre animais da mesma espécie ou de 

espécies diferentes;  

VII - provocar envenenamento em animal que resulte ou não em morte;  

VIII - deixar de propiciar morte rápida e indolor a animal cuja eutanásia seja 

necessária e recomendada por médico veterinário;  

IX - abusar sexualmente de animal;  

X - promover distúrbio psicológico e comportamental em animal; 
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XI - outras ações ou omissões atestadas por médico veterinário. (MINAS GERAIS, 

2016) 

 

A lei também define as sanções aos infratores, de acordo com a gravidade do ato 

praticado. Segundo o Art. 2° os valores das multas variam de R$ 900,00 a R$ 3.000,00 a 

depender dos danos causados ao animal, com possibilidade de acréscimo de 1/6 caso mais de 

um animal seja maltratado. Ainda, este mesmo artigo estabelece que o infrator deve arcar com 

as despesas referentes à assistência veterinária e outros gastos decorrentes do animal lesado.  

O progresso dessa Lei Estadual está no fato de que as multas, sendo uma sanção 

administrativa, podem ser aplicadas imediatamente por agentes ambientais, enquanto que, no 

caso da Lei Federal 9.605/1998 para penalização é necessário um processo judicial ou 

criminal e por fim a definição de pena pelo juiz. 

Outro avanço em Minas Gerais é recente e refere-se à Lei nº 23.724, de 18 de 

dezembro de 2020, que reconhece os animais como seres sencientes dotados de direitos. O 

texto foi acrescido à Lei nº 22231 com o Parágrafo único: 

  

Parágrafo único. Para os fins desta lei, os animais são reconhecidos como seres 

sencientes, sujeitos de direito despersonificados, fazendo jus a tutela jurisdicional 

em caso de violação de seus direitos, ressalvadas as exceções previstas na legislação 

específica. (MINAS GERAIS, 2020) 

 

Em relação aos municípios, em geral as normas relacionadas aos animais domésticos 

são comumente encontradas no Código Sanitário que trata dos Centros de Controle de 

Zoonoses ou em leis das Câmaras Municipais (SOUZA, 2014). 

No caso da cidade de Ouro Preto, como observa FARIA (2017), até o ano de 2013 não 

havia nenhuma legislação complementar no que se refere ao direito animal, exceto pelo texto 

do Código de Posturas municipal (Lei nº 178, de 21 de novembro de 1980), posterior ao ano 

de 2013. Em seu Art. 152 são apresentados ações de caráter ilegítimo contra animais, no 

entanto sem nenhuma abordagem específica de animais de estimação:  

 

Art. 152 - É expressamente proibido:  

I - transportar em animais ou veículos de tração animal carga de peso superior às 

suas forças;  

II - fazer trabalhar animais feridos, doentes, extenuados, enfraquecidos ou 

extremamente magros, bem como mantê-los sem alimento e repouso;  

III - martirizar animais para deles alcançar esforços excessivos;  

IV - conduzir animais em qualquer posição anormal que lhes possa ocasionar 

sofrimento;  

V - transportar animais amarrados à traseira de veículos ou atados um ao outro pela 

cauda;  

VI - abandonar, em qualquer ponto, animais doentes, extenuados, enfraquecidos ou 

feridos;  
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VII - amontoar animais em depósito com espaço insuficiente ou sem água, ar, luz e 

alimento;  

VIII - empregar arreios que possam constranger ou ferir o animal ou usá-los sobre 

partes feridas, contusões ou chagas;  

IX - praticar todo e qualquer ato, mesmo não especificado neste Código, que possa 

acarretar violência e sofrimento para o animal. (OURO PRETO, 1980) 

 

Entretanto, a mesma Lei permitiu que muitos dos animais recolhidos pela prefeitura 

até 2013 fossem sacrificados mesmo em perfeito estado de saúde. Esta realidade era 

possibilitada devido o Art. 149, que dizia:  

 

Art. 149 - Os animais encontrados nas ruas, praças, estradas ou caminhos públicos 

serão recolhidos ao depósito da Prefeitura.  

§ 1º - O animal recolhido deverá ser retirado dentro do prazo máximo de sete dias, 

mediante pagamento da multa e da taxa de manutenção respectiva.  

§ 2º - Não sendo o animal retirado dentro do prazo fixado no parágrafo anterior, a 

Prefeitura efetuará sua venda em hasta pública, ou dará ao animal o destino que 

achar conveniente. (OURO PRETO, 1980) 

 

O primeiro avanço a este respeito se deu após a comoção de ONG’s, instituições e 

cidadãos em prol dos animais do município que induziram a alteração desse artigo com a 

promulgação da Lei nº 132 de 23 de outubro de 2013. O artigo foi redigido da seguinte forma: 

 

Art. 149. Os animais recolhidos nas ruas, praças, estradas ou caminhos públicos 

serão destinados a local apropriado do Município sob responsabilidade da 

coordenação de controle de zoonoses. 

§ 1º O animal recolhido ficará sob a guarda e cuidado do Município. 

§ 2º Não sendo o animal resgatado, o mesmo deverá ser encaminhado a adoção ou 

para entidade sem fins lucrativos de proteção de animais. 

§ 3º Fica proibida a eliminação da vida de animais pelos órgãos de controle de 

zoonose, pelos canis situados no Município ou por qualquer estabelecimento 

congênere, à exceção dos casos em que seja indicada a eutanásia, observadas as 

disposições da Resolução nº 1000, de 11 de maio de 2012, do Conselho Federal de 

Medicina Veterinária. 

§ 4º Os procedimentos relativos à eutanásia deverão ser documentados e os 

documentos deixados à disposição de qualquer interessado. 

§ 5º O Município priorizará a celebração de ajustes com entidades privadas sem fins 

lucrativos para a concretização de ações voltadas ao controle e proteção dos animais 

errantes‖. (OURO PRETO, 2013) 

 

Dessa forma, como expresso por Faria (2017) as eutanásias desnecessárias foram 

erradicadas. No entanto, houve a superlotação do CCZ existente no período, local para onde 

eram levados os animais recolhidos. Tal fato ocorreu, pois a edificação que tinha capacidade 

para poucos animais passou a não ser suficiente quando as eutanásias foram cessadas, uma 

vez que não havia no período políticas públicas complementares que possibilitassem 

rotatividade de animais no centro por meios humanitários, como de incentivo a adoção.   

A mesma problemática se repete até os dias atuais. Mesmo sendo identificados 

esforços do poder público de Ouro Preto na criação e manutenção de edificações voltadas ao 
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controle de zoonoses e acolhimento animal na cidade, os espaços providos sempre podem ser 

considerados subdimensionados, indo totalmente contra as ―Cinco liberdades‖. Com a 

superlotação desses locais, têm-se ambientes degradantes a permanência dos animais 

recolhidos devido a falta de espaço, higiene, cuidados e por fim o estabelecimento de um 

ambiente hostil. Ainda, a superlotação da infraestrutura ofertada pela cidade faz com que 

novas demandas não sejam atendidas ou que apenas casos de emergência recebam atenção, 

como ocorrência de atropelamentos e de cadelas com filhotes.  

É importante considerar que a violência contra os animais também é a privação de 

direitos básicos aos mesmos, e não somente a violência física e psicológica vivenciada nas 

ruas, como aponta Faria, 2017. Segundo Peter Singer (2013), filósofo australiano que possui 

notoriedade no que diz respeito aos direitos dos animais, uma vez que um ser possui a 

capacidade de sofrer e de sentir prazer, o mesmo é dotado de algum interesse, e, assim sendo, 

existe a necessidade de que esses interesses sejam considerados. Singer (2013) sugere ainda 

que a fim de garantir bem-estar a uma determinada espécie ―O que nossa preocupação ou 

consideração exige que façamos pode variar de acordo com as características daqueles que 

são afetados com aquilo que fazemos [...]‖ (p. 9). No caso de cães e gatos é necessário lhes 

oferecer alojamento e alimentação adequada, espaço para socialização e ambiente onde 

possam manifestar padrões comportamentais comuns à sua espécie, caso contrário estamos os 

privando de seus direitos.  

Dessa forma, entende-se que normativas como a Lei Estadual nº 22231/16 geram 

avanços, mas muitas cidades do estado não possuem um CCZ, como é o caso de Ouro Preto- 

considerando que atualmente o equipamento municipal voltado aos animais não recebe mais o 

título de CCZ por não possuir a estrutura necessária para o pleno funcionamento de tal-, ou 

possuem de forma precária. O mesmo vale para outros dispositivos como canis, ou o CATA 

em funcionamento em Ouro Preto, que comumente são considerados precários.  

Ainda, as legislações municipais de Ouro Preto demandam de ampliação no que diz 

respeito à causa animal, portanto é importante que se faça cumprir as Leis estaduais e 

federais, que se demonstram mais amplas. Esse seria o caminho para combater a superlotação 

em qualquer que seja o equipamento destinado a animais errantes e garantir o bem-estar e 

direitos dos mesmos.  

Cabe ainda ressaltar a necessidade do cumprimento do TAC exigido pelo MPMG, 

assinado em 2018 pelo poder público do município. Esse termo reforça questões previstas na 

Lei nº 21970 de 15 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a proteção, identificação e o controle 

populacional de cães e gatos (MINAS GERAIS, 2016). Estão contidas no TAC as seguintes 
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obrigatoriedades: Promoção de ações de conscientização da população acerca de conceitos de 

guarda responsável, da importância da vacinação, vermifugação, castração e combate aos 

maus-tratos e abandono; Promoção de campanhas de adoção por si só ou em parceria com 

entidades protetoras; Registro e controle de animais em área urbana; Esterilização cirúrgica 

massiva, priorizando animais em situação de rua e pertencentes a famílias de baixa renda; 

Fiscalização e controle de pessoas físicas e jurídicas que comercializarem cães e gatos 

(MPMG, 2018).  

No entanto, como apresentado anteriormente diversas dessas exigências ainda não são 

cumpridas pelo município ou são realizadas de forma insuficiente. Exemplo disso é o número 

de castrações idealizado previsto que representa 89 castrações de cães e 18 castrações de 

gatos mensalmente. Segundo dados disponíveis no site criado para a unidade, desde a criação 

da UVZ, no ano de 2019, até o final de 2020 foram realizadas apenas 277 castrações ao todo 

(UVZ, 2021).  

Recentemente foi sancionada no município a Lei nº 1.233 de 30 de junho de 2021 que 

―obriga que as clínicas veterinárias e estabelecimentos afins denunciem quando receberem ou 

realizarem tratamento em animais com sinais de maus-tratos‖ (MAGELA, 2021). Outra 

iniciativa recente é o projeto Escola Amiga dos Animais que visa ampliar a educação 

ambiental nas redes públicas de ensino, por meio da abordagem de temas como adoção 

consciente, posse responsável, bem-estar animal, castração e maus-tratos. Além disso, foi 

autorizado em março de 2021 pela Câmara Municipal um projeto de lei que permite que o 

Poder Executivo desenvolva políticas públicas de proteção aos animais no município. A 

mudança de cenário da causa animal em Ouro Preto é especialmente esperada pelas ONG’s e 

protetores atuantes na cidade, que durante anos vem lutando por avanços nas políticas 

voltadas aos animais.  

 

2.3.2 Ações da sociedade civil engajada 

 

A sociedade civil é uma importante figura na proteção animal em meio urbano, uma 

vez que a mobilização do poder público está diretamente associada à pressão promovida por 

ONGs, associações e grupos independentes em prol dos animais (BAPTISTELLA & 

ABONIZIO, 2017). Além de empreender lutas por políticas públicas, as práticas desses 

agentes se dão no sentido de prezar pelo bem-estar animal, tais como: resgatando-os em 

situação de rua, maus-tratos e/ou de risco, oferecendo-lhes abrigo, tratamento veterinário, 

esterilização e afins. Em termos gerais identifica-se o desenvolvimento cíclico das ações 
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empreendidas: ―resgate – cuidados (desverminação, vacinação, cuidados clínicos se 

necessário) – castração, quando adulto - procura por adotantes – novo resgate‖ (GAUER, 

2015, p. 23). Além de se empenhar em promover a adoção dos animais resgatados, atuam no 

incentivo da sensibilidade de outras pessoas por meio de campanhas sobre a guarda 

responsável, cuidados com a saúde e a integridade dos animais. 

Uma das principais razões por trás do trabalho da sociedade civil em prol da causa 

animal é a ideia de que os animais necessitam de intervenção humana, logo merecem um lar, 

proteção e amor. Nas redes sociais de ONGs e outros atores afeitos a esta causa facilmente 

são encontrados apelos para adoção, lar temporário, doações e denúncias de maus-tratos. 

Dessa forma, cidadãos comuns com iniciativas individuais visam solucionar parte do 

problema e fiscalizar a atuação de seu município.  

Segundo levantamento do Instituto Pet Brasil (2019), mais de 172 mil animais estão 

sob cuidados de ONGs e grupos de protetores no Brasil. A maior parte dos animais 

corresponde a cães (96%) com uma minoria de gatos (4%). Ainda, segundo a pesquisa foi 

apurada a existência de 370 ONGs atuando na causa animal no país, sendo 46%, ou 169 

ONGs, estabelecidas na região Sudeste.  

Um levantamento realizado pela AMPARA Animal (Associação de Mulheres 

Protetoras dos Animais Rejeitados e Abandonados) (2021), realizado em 92 abrigos de 12 

estados brasileiros, indicou um aumento entre 60% e 70% de casos de abandono entre julho 

de 2020 e fevereiro de 2021 - período de cenário pandêmico - em comparação ao ano de 

2019. As ONGs atuam frente a realidades complexas e lamentáveis como esta. No entanto, no 

Brasil os trabalhos de grupos de proteção animal não possuem a mesma valorização pelo 

poder público como ocorre em outros países, como Estados Unidos, onde existe uma atuação 

conjunta entre ONGs e Estado contando ainda com apoio de corporações privadas 

(ANTONIO & VALENCIO, 2016). Dessa forma, a falta de apoio do Poder Público se 

configura como um dos principais desafios enfrentados por ONGs no país. Tal fato diz 

respeito à parcerias em trabalhos desenvolvidos por estas e perante o compromisso com os 

animais, principalmente com a esterilização e conscientização da população. Portanto o 

Estado não assume a totalidade de suas funções e deveres, o que dificulta o trabalho e o 

desenvolvimento da causa animal.  

Devido à omissão do poder público, o resgate, o cuidado dos animais e inúmeras 

outras iniciativas comumente são realizados por voluntários da sociedade civil. Em 

decorrência desse trabalho é importante considerar os impactos do envolvimento na proteção 

animal que demanda dedicação emocional, temporal e financeira de seus voluntários. Em 
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termos gerais, além da sobrecarga de casos a atender é necessário mobilizar recursos 

financeiros para os cuidados com os animais resgatados e acionar uma rede de simpatizantes, 

como veterinários e apoiadores (GAUER, 2015), o que se torna uma rotina exaustiva as 

pessoas envolvidas na proteção animal. Devido à alta demanda e a limitação dos recursos 

obtidos de doações e ações, como rifas e eventos, muitas vezes os cuidados com os animais 

resgatados são pagos com recursos próprios dos voluntários. A isto tudo soma-se a 

necessidade de renunciar ajuda a determinados casos para priorizar animais em maior 

sofrimento e a eventual morte de animais resgatados o que são motivos de grande frustração 

aos voluntários. Todo sofrimento advindo dessa dedicação só pode ser suportado devido à 

sensibilização com a causa animal, como aponta Gauer (2015): 

 

A motivação para tamanha dedicação é relatada como amor aos animais, certamente 

o valor supremo da proteção animal. Outros valores que parecem ser importantes 

para a proteção animal são: a caridade, a compaixão, o fazer o bem, a empatia que 

permite a sensibilização para com o sofrimento do animal, e a tomada de ação a 

partir dessa sensibilização. (p. 22) 

 

Atuando nesse contexto e proporcionando o desenvolvimento da proteção animal em 

Ouro Preto têm-se além de protetores individuais as ONGs: AOPA (Associação Ouropretana 

de Proteção Animal) e IDDA (Instituto de Defesa dos Direitos dos Animais). Ambas se 

empenham em pressionar as autoridades no que tange o uso devido de verbas, políticas 

públicas eficazes e locais adequados aos animais. 

A AOPA foi formalizada em 18 de maio de 2013 e possui filiação ao Fórum Nacional 

de Proteção e Defesa Animal (FNPDA) desde julho de 2015. Trata-se de uma ONG, sem fins 

lucrativos, constituída a partir de um trabalho em prol dos direitos, do bem-estar e da proteção 

dos animais, de forma voluntária. Como observado no site da associação: 

 

Nós da Associação Ouropretana de Proteção Animal (AOPA) realizamos um 

trabalho de sensibilização junto à população e às autoridades no sentido de assegurar 

o bem estar-animal, promovendo a adoção responsável, castração como meio de 

prevenção contra a superpopulação de animais domésticos evitando posterior 

abandono. Além de lutar por mudanças nas leis para punir quem maltrata, acumula 

ou os desampara à própria sorte. (AOPA, 2021) 

 

A ONG atua em parceria com a prefeitura de Ouro Preto desde 2013, quando definiu o 

CCZ do município como principal local de trabalho. Atualmente essa parceria se dá pelos 

trabalhos realizados no CATA. A associação não realiza o resgate de animais. Em termos 

gerais, se dedica a auxiliar nos cuidados dos animais do CATA, fiscalizar o funcionamento do 

mesmo, realizar o acompanhamento de denúncias de maus tratos, promover feiras de adoção 
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(Figura 3) e mutirões de castração, desenvolver trabalhos de arrecadação de alimento e 

doações aos animais e de conscientização da população e de autoridades acerca de temas 

como maus-tratos, abandono e guarda responsável.  

Figura 3 - Feira de adoção AOPA 

                                                                 

Fonte: Pagina da AOPA no Facebook, 2016. 

Uma importante iniciativa da AOPA é o Programa do Cão Comunitário, elaborado em 

agosto de 2017 com o auxílio de voluntários engajados e da Médica Veterinária Juliana Tozzi. 

Os cães comunitários, apesar de não possuírem um tutor único, são adotados por um grupo de 

pessoas que se responsabilizam pelos cuidados e monitoramento desses animais, sem 

necessariamente os levar para suas casas (FARIA, 2017). Para tanto os animais precisam ser 

aprovados em alguns pré-requisitos, não apresentando riscos à saúde da população humana e 

animal (AOPA, 2021). Como observado no texto do Comprovante de Cadastro do Programa 

Cão Comunitário: 

 

Tendo em vista a presença de animais nas ruas diariamente no Município, a 

Associação Ouropretana de Proteção Animal (AOPA), iniciou o Programa do Cão 

Comunitário que tem o objetivo de regularizar animais que residem em via pública, 

no período mínimo de 01 ano, e que recebem cuidados da comunidade. A parceria 

com a comunidade é muito importante para que juntos possamos promover o bem-

estar destes animais, o controle da população de animais em situação de rua e o 

conceito de saúde única em prol da coletividade (AOPA, 2017, p.7). 

 

O programa tem grande relevância por se tratar de uma possibilidade apresentada pela 

sociedade civil, em que o animal permanece livre, mas recebe cuidados e atenção de seus 

tutores, podendo reintegrar a cidade. Nesse sentido, vale acrescentar que se trata de uma 

iniciativa para que a cidade se adapte à presença desses animais sem que os mesmos sejam 

tratados como um problema ou vivam em condições de perigo, dor, fome e descaso.  

Assim como a AOPA, o IDDA realiza a verificação de denúncias de crueldades e 

desenvolve projetos de conscientização da população em geral sobre educação ambiental e 

guarda responsável. A instituição também foi criada em 2013 com a união de protetores 
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independentes e simpatizantes da causa animal na região e depende exclusivamente de seus 

voluntários. 

O IDDA se dedica diariamente ao resgate de animais, provendo tratamento 

veterinário, quando necessário, castrando-os e disponibilizando-os para adoção (Figura 4), ou 

mesmo garantindo-lhes assistência durante toda sua vida (FARIA, 2017). No entanto, a ONG 

não possui abrigo próprio, dependendo de lares temporários para acolher os animais 

resgatados até o momento de sua adoção, como é apresentando no site da instituição:  

 

Não temos abrigo próprio, trabalhamos com ―Lares Temporários‖ (casa de 

voluntários que abrigam os animais resgatados) e realizamos eventos de adoção para 

destinação adequada dos animais, que seguem, vacinados, vermifugados e castrados 

(ou agendados a baixo custo), realizando, assim, rodízio de resgatados. (IDDA, 

2021) 

 

O IDDA não possui relação com a prefeitura municipal e nem com os animais 

existentes no CATA, considerando que já possuem uma sobrecarga de casos a atender e 

inúmeros animais sob sua tutela. Para sua manutenção não conta com auxílio direto e nem 

mesmo doações fixas, a arrecadação é feita por meio de vendas de artesanatos confeccionados 

pelos membros, rifas, bazares, apadrinhamentos dos animais resgatados (IDDA, 2021a) e por 

campanhas em redes sociais. Além disso, por meio das mídias sociais a ONG realiza diversas 

campanhas de arrecadação de medicamentos, realiza a divulgação de animais disponíveis para 

adoção e de casos comoventes e revoltantes de abandono e maus-tratos, como representado no 

Mapa 1.  

 

Figura 4 - Evento de adoção IDDA 

 

Fonte: Pagina da IDDA no Facebook, 2018. 

 

Ainda, é importante abordar a ―rede‖, assim chamada por Monique Sanchez, que é 

formada por protetores não apenas da cidade de Ouro Preto como também de Mariana e 
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distritos de ambos os municípios. Essa rede é constituída por inúmeros grupos no aplicativo 

Whatsapp, onde são compartilhadas ações e demandas de acolhimento ou tratamento de 

animais encontrados de forma a receber o apoio de outros protetores. Trata-se então de mais 

uma forma pela qual os cidadãos afeitos à causa, sejam membros de ONGs ou protetores 

individuais, se organizam de forma a remediar o abandono.  

Cabe ressaltar que em termos gerais o trabalho na causa animal por parte da sociedade 

civil em Ouro Preto se apresenta lento, carente de compreensão e recursos. Em publicação 

feita pela ONG IDDA no Facebook notam-se esses percalços, o sofrimento animal e o 

desgaste emocional dos protetores envolvidos: 

 

Os animais em Ouro Preto estão largados à toda humilhação e sofrimento que nós 

nem conseguimos dimensionar, pois ficamos perdidas no desespero de querer salvar 

essas vidas tão inocentes e ao mesmo tempo tendo que lutar contra tudo e todos! 

ISSO NÃO É TRABALHO DE ONG!! Quem dera estarmos, de fato, fazendo o que 

é de nossa competência (fiscalizar, acompanhar, ser apoio e não precisar de apoio)... 

NÃO DÁ MAIS! (IDDA, 2020) 

 

Em outra publicação a ONG se expressa da seguinte forma: 

 

Absurdo mesmo é protetor ter que acompanhar os órgãos fiscalizadores (se 

expondo) e ainda ter que levar mais um animal pra casa após passar no veterinário e 

termos que arcar com custos de tudo!! 

OS ANIMAIS EM OURO PRETO ESTÃO TOTALMENTE DESAMPARADOS!! 

E NÓS PROTETORES ESTAMOS EXAUSTOS !!!! 

Nos ajude a ajudar, este problema se arrasta por anos em nossa cidade, precisamos 

lidar com inúmeros casos diários de maus-tratos, além de cobrar do poder público 

feitorias a respeito desta situação. É uma rotina exaustiva!! (IDDA, 2021b) 

 

Como apresentado, muitas são as responsabilidades postas a ONGs, associações e 

grupos independentes, que enfrentam diariamente inúmeras adversidades na tentativa de 

minimizar o sofrimento de animais vítimas de abandono e maus-tratos, ao mesmo tempo em 

que necessitam lutar politicamente por avanços e respeito na relação entre humanos e animais. 

Como expresso pela ONG AOPA em publicação: ―Gostaríamos apenas de contar o lado bom 

das coisas, com gatos e cachorros felizes sendo adotados e bem cuidados. Mas estamos longe 

dessa realidade [...]‖ (AOPA, 2020). 

 

2.3.3 Soluções espaciais 

 

As diretrizes físico estruturais de um CCZ foram inicialmente instituídas pelo 

Ministério da Saúde com a Portaria nº 52 de 27 de fevereiro de 2002 por meio da FUNASA 

(Fundação Nacional de Saúde). No manual produzido estão contidas orientações para 
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ampliações, reformas e novas construções de CCZs com graus diversos de complexidade. No 

entanto essa Portaria foi revogada no ano de 2013, permanecendo apenas como instrução 

técnica sem valor legal até o ano de 2017, quando foi apresentado pelo Ministério da Saúde o 

Manual de Normas Técnicas para Estruturas Físicas de Unidades de Vigilância de Zoonoses 

que substitui as normas apresentadas pelo manual anterior da FUNASA. Portanto são 

abordadas aqui as diretrizes do manual mais recente, que servirá também como guia para 

elaboração do projeto. 

De acordo com o Ministério da Saúde os CCZs são equipamentos físicos e 

técnicos vinculados ao órgão de saúde local, voltados ao desenvolvimento de ações e 

estratégias referentes à vigilância, à prevenção e controle de zoonoses e à agravos por animais 

peçonhentos (BRASIL, 2017). Para tanto, de forma a atender às diversificadas populações de 

municípios onde são implantadas, são indicados três tipos de CCZs e dois tipos de Canis 

Municipais (Quadro 1) com programas diversificados. 

 

Quadro 1 - Tipos de CCZs e canis, seus requisitos e características. 

 População 

Área mínima total 

obrigatória construída 

estimada (m²) 

Área mínima total 

obrigatória construída 

estimada + 25% (m²) 

CANIL 1 Até 30 mil 317,2 396,5 

CANIL 2 
De 30 a  

70 mil 
345,8 432,25 

CCZ 1 
De 70 a  

200 mil 
600,8 751 

CCZ 2 
De 200 a  

600 mil 
738,8 923,5 

CCZ 3  
Acima de  

600 mil 
880,8 1101 

Fonte: BRASIL, 2017. Adaptado pela autora. 

 

Por questões funcionais o programa arquitetônico de um CCZ deve ser dividido 

nos seguintes blocos: Técnico-Administrativo, Técnico de Animais, Operação de Campo, 

Veículos e Biotério (QUADRO 2). A relação dos ambientes básicos contidos em cada bloco 

varia de acordo com o tipo de CCZ ou canil.  
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Quadro 2 - Blocos de um CCZ e seus respectivos usos. 

Bloco Técnico-

Administrativo 

Bloco Técnico 

de Animais 

Bloco de 

Operação de 

Campo 

Bloco de 

Veículos 
Bloco de Biotério 

Atividades de 

gerência, laboratório 

e de suporte básico 

aos funcionários da 

unidade. 

Atividades de 

recolhimento, 

observação, 

manutenção e 

destino de 

animais. 

Destinado à 

armazenagem e à 

manipulação dos 

inseticidas e 

raticidas. 

Destinado à 

garagem, depósito 

e manutenção dos 

veículos. 

Destinado à criação 

e à manutenção de 

animais de 

laboratório. 

Fonte: BRASIL, 2017. Adaptado pela autora. 

 

No Quadro 3 são indicados os ambientes de cada bloco fazendo uma contraposição 

com os ambientes existentes no CATA da cidade de Ouro Preto. Vale ressaltar que 

considerando a população de pouco mais de 74 mil habitantes a cidade carece de um CCZ 1, 

sendo então os ambientes obrigatórios deste tipo adotados para fim de comparação. Esta 

análise se faz relevante devido o equipamento ter sido concebido para suprir a demanda de um 

CCZ, e ter mantido essa denominação até o início do presente ano. As informações 

apresentadas sobre o CATA são advindas do questionário realizado com a Bióloga, mestre 

em Ecologia de Biomas Tropicais e doutoranda em Ciência Animal, Luana Neves que 

atualmente é Coordenadora da Vigilância Ambiental de Ouro Preto e responsável pelo 

CATA. Esse questionário pode ser observado no Apêndice A.  

 

Quadro 3 – Bloco Técnico-Administrativo de CCZs tipo 1 e ambientes existentes no CATA. 

BLOCO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

Ambientes obrigatórios CCZ1 CATA OURO PRETO 

Área de Recepção  

Sala Administrativa X 

Sala de Direção com Sanitário  

Sala de Reunião  

Sala de Capacitação Técnica  

Sala de Técnicos  

Sala de Vacinação/ Avaliação Animal  

Sanitários para Funcionários X 

Sanitários para o Público  

Sala para Operadores de Campo  

Copa  

Refeitório  

Almoxarifado  

Depósito de Material de Limpeza (DML)  

Laboratório de Entomologia  

BLOCO TÉCNICO DE ANIMAIS 

Ambientes obrigatórios CCZ1 CATA OURO PRETO 

Canis Coletivos com Solário X 

Canis Individuais com Solário – Pequeno e Médio Porte   X 
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Canis Individuais com Solário – Grande Porte X 

Gatil Coletivo com Solário  

Área de Serviço  

Ambulatório  

Sala de Eutanásia X 

Sala de Necropsia  

Depósito de Ração do Canil X 

Depósito de Material de Limpeza (DML)  

Depósito de Equipamentos e Material de Campo  

Sanitários/ Vestiários para Funcionários   

Área de Lavagem de Equipamentos de Campo  

Área de Embarque e Desembarque de Veículos  

BLOCO DE OPERAÇÃO DE CAMPO 

Ambientes obrigatórios CCZ1 CATA OURO PRETO 

Depósito de Inseticida – Larvicida  

Depósito de Inseticida – Adulticida   

Depósito de Raticida  

Área de Preparo de Produtos Químicos  

Depósito de Máquinas e Equipamentos  

Área de Lavagem de EPI (Área de Serviço)  

Sala de Descarte  

Área de Embarque e Desembarque de Veículos  

Sanitários/ Vestiários para Funcionários  

BLOCO DE VEÍCULOS 

Ambientes obrigatórios CCZ1 CATA OURO PRETO 

Garagem para Veículos X 

Área e Rampa de Lavagem de Veículos   
Fonte: BRASIL, 2017; Dados da Pesquisa, 2021. Adaptado pela autora. 

 

Através das observações e do questionário aplicado verificou-se que o equipamento 

existente em Ouro Preto conta apenas com oito dos 44 ambientes estabelecidos como 

obrigatórios ao desenvolvimento de atividades de um CCZ tipo 1 pelo Ministério da Saúde e 

local destinado à higiene dos animais, conforme aponta Luana. Cabe ressaltar que o CATA 

não possui divisão de atividades por blocos, contando apenas com uma edificação que 

compreende basicamente as salas administrativa, de eutanásia e os sanitários dos funcionários 

(FIG. 5) e com os canis que se localizam em seu entorno (FIG. 6 e FIG. 7). 
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Figura 5 – Edificação CATA. 

 

Fonte: AOPA, 2019. 

 

Figura 6 - Canis CATA 

 

Fonte: AOPA, 2019. 

 

Figura 7 - Canis CATA 

 

Fonte: AOPA, 2019. 

 

Dessa forma, é possível constatar que o CATA possui uma estrutura aquém da que 

é preconizado pelo Ministério da Saúde, e, portanto, as atividades desenvolvidas são bastante 

restritas. Ainda, os ambientes que existem possuem baixa qualidade, conforme apontam as 

avaliações qualitativas dos mesmos realizadas por Luana. Ademais, o Ministério da Saúde 
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estabelece a utilização de devida vedação para chuva e vento e paredes e pisos lisos, sem 

frestas, que facilite limpeza, descontaminação e desinfecção, critérios esses que claramente 

não são cumpridos pelo atual centro (FIG. 8). O descumprimento de orientações como estas 

podem levar práticas equivocadas e desprovidas do embasamento necessário para se garantir 

condições de bem-estar aos animais, higiene sanitária e saúde pública (LUNS R. & LUNS F., 

2017). 

Figura 8 - Canil coletivo CATA. 

 

Fonte: AOPA, 2019. 

 

Dessa forma o bem estar animal na instituição não é favorecido em virtude da 

estrutura física onde os animais ficam alojados. Isso porque a condição das instalações de 

alojamentos são fatores importantes para se proporcionar bem estar a cães e gatos, bem como 

a observação de seu comportamento e o estado de ativação de seus sistemas fisiológicos 

(VEISSIER et al., 2007). Ainda, segundo informação verbal de Luana, de acordo com a 

última contagem realizada existem 86 cães no CATA, e, como abordado anteriormente, a 

superlotação afeta diretamente condições de bem-estar dos animais.   

A nomeação equivocada do equipamento entre 2019 e início de 2021 sem considerar 

suas condições físico-estruturais não é um caso isolado, sendo comum que municípios do país 

não consultem o manual do Ministério da Saúde para correta implantação de CCZs. Tal fato, 

segundo os autores Luns F. & Luns R. (2017, p. 68) ocorre pois:  

 

[...] ainda há certo desconhecimento dos conceitos técnicos e epidemiológicos 

necessários para a execução correta de projetos de controle populacional e na 

estruturação dos próprios ambientes que serão utilizados, com destaque para as 

instalações que serão utilizadas para as castrações. 

 

No tocante ao controle das zoonoses observa-se em Ouro Preto o programa de controle 

da raiva, o qual é realizado através de campanhas de imunização. No entanto, como apontado 

por Luana, não existem campanhas de imunizantes de outras zoonoses relevantes, como a 
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leishmaniose. Apesar de não serem abordadas outras vacinas além da antirrábica em Brasil 

(2017) o manual apresenta como objetivo dos CCZs ―Realizar ações, atividades e estratégias 

de prevenção, de forma sistemática, de zoonoses [...] de relevância para a saúde pública‖. A 

ampliação de programas preventivos é necessária também para que sejam reduzidos os casos 

de eutanásia de animais.  

Segundo Luana, o CATA recebe apenas cães. Ainda, segundo a responsável pela 

instituição, chegam entre 1 e 5 animais por mês ao local, sendo que este possui capacidade 

máxima para 50 cães, não contando com espaços de gatis. Conforme Brasil (2017) a 

capacidade mínima obrigatória de um CCZ1 é de 34 cães, dessa forma o CATA está 

compatível nesse quesito, no entanto, ressalta-se que os canis não seguem outras orientações 

como apresentado anteriormente, e, não se sabe se as dimensões dos canis condizem de fato a 

capacidade apresentada segundo as diretrizes do Ministério da Saúde.  

Além disso, segundo Luana o tempo médio de permanência dos cães no local é de 120 

dias, após esse período, caso o animal não seja adotado ou possua estado grave que justifique 

eutanásia, o mesmo é devolvido ao mesmo local onde foi recolhido. No entanto, como 

apresentado anteriormente o CATA se encontra superlotado, situação que ocorre 

frequentemente. Portanto observa-se que a média de estadia dos animais acaba por não ser 

adequada por comprometer a rotatividade do equipamento bem como a ampliação de 

atendimento a outros animais necessitados. Tal fato está associado à ineficiência ou escassez 

de políticas públicas e de interlocução política com a comunidade, não tratando-se 

exclusivamente de uma questão espacial.  

Outro ponto que vale ser destacado é a insuficiência de atividades educativas 

informativas para a comunidade sobre o trabalho que é realizado pelo CATA, apontado por 

Luana. No entanto, foi avaliada pela mesma como satisfatória a relação com a população, 

ONGs e outros coletivos ligados à causa animal. Essa relação e a falta de informação devem 

ser pontos de atenção, uma vez que pode levar a um distanciamento até mesmo físico da 

comunidade para com a instituição, o que afeta diretamente o número de adoções e a 

participação em atividades do mesmo.  

Ainda sobre o distanciamento físico, vale ressaltar que o Ministério da Saúde 

estabelece que CCZs devem ser implantados em local de ―fácil acesso à comunidade para a 

qual a instituição prestará seus serviços, por vias públicas em condições permanentes de uso‖ 

(BRASIL, 2017, p. 7). No entanto, no caso do CATA nota-se que há dificuldade em relação 

ao transporte público e ao acesso em geral, considerando o trecho de via íngreme e sem 

pavimentação da Rua Rio das Velhas que dá acesso ao equipamento. Este é então um dos 
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motivos para não implantação do projeto arquitetônico proposto neste trabalho no local, 

uma vez que visa proporcionar visibilidade à causa animal e para tanto é de grande 

importância a participação social no cotidiano do CCZ, para que possa ser educada e 

participe do controle populacional de cães e gatos por meio da guarda responsável. 
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3 PROPOSTA ARQUITETÔNICA 

  

Neste capítulo são abordados fatores importantes para determinações técnicas, que 

nortearam as decisões projetuais.  

 

3.1  ESCOLHA E CARACTERIZAÇÃO DO TERRENO  

 

Por se tratar de um espaço destinado a animais, busca-se um terreno amplo, que 

assegure espaços de recreação aos animais e visitantes e possua potencial para abrigar o 

programa. Ainda, é importante considerar as instruções de Ministério da Saúde acerca das 

características do local de implantação de um CCCZ: 

 

a) Abastecido de energia elétrica, água e instalações telefônicas, de forma a atender 

à demanda.  

b) Dispor de rede de esgoto apropriada, ou outra forma de destino tecnicamente 

viável, evitando-se a contaminação ambiental.  

c) Distante de mananciais e áreas com risco de inundação.  

d) Áreas que possuam lençol freático profundo.  

e) A área do terreno deve ser suficiente para garantir o acesso e a manobra de 

caminhão de médio porte.  

f) De fácil acesso à comunidade para a qual a instituição prestará seus serviços, por 

vias públicas em condições permanentes de uso.  

g) Distante de áreas densamente povoadas, de forma a evitar incômodos à 

vizinhança.  

h) Distante de fontes de poluição sonora. (BRASIL, 2017, p. 7) 

 

Dessa forma, o terreno escolhido se localiza a sudoeste do Centro Histórico de Ouro 

Preto, no bairro Saramenha, sendo esta uma região com baixa capacidade de adensamento 

residencial futura e que dispõe de áreas livres, atendendo os requisitos do Ministério da 

Saúde. Além disso, o terreno em questão possui localização privilegiada - estando próximo a 

equipamentos que recebem pessoas diariamente e servem de referência física à localização do 

projeto no contexto urbano - o que propicia estabelecer ações com a comunidade e dar 

visibilidade à causa animal.  
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  Figura 9 - Localização do terreno. Sem escala. 

 
Fonte: PMOP, 2012. Editado pela autora. 

 

O terreno está inserido em Zona de Adensamento Restrito 2 (ZAR-2), sendo esta 

adequada para a implantação do projeto. Dessa forma, são apontadas pela Lei Municipal de 

Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (Lei Complementar nº 93/2011) as seguintes 

exigências urbanísticas para o zoneamento em questão: 

 

Quadro 4 – Parâmetros urbanísticos ZAR-2. 

 
Coeficiente de 

Aproveitamento 

Lote 

Mínimo 

(m²) 

Testada 

Mínima 

(m) 

Taxa de 

Ocupação 

(%) 

Quota de 

Terreno por 

Uni. Hab. 

(m²/unid) 

Taxa de 

Permeabilidade 

(%) 

ZAR-2 1,0 250 10 50 80 30 

Fonte: PMOP, 2011. 

 

Os critérios urbanísticos apresentados são compatíveis com as determinações técnicas 

a serem adotadas e com as premissas projetuais. Por se tratar de um projeto que visa o bem-

estar animal, a baixa taxa de ocupação é apropriada uma vez que existe a pretensão de 

estabelecer essa condição por meio de espaços livres, que também beneficiam os funcionários 

e visitantes, proporcionando ainda a atratividade do local.  

O terreno escolhido pertence à empresa Hexágono Engenharia, sendo utilizado como 

depósito e garagem (FIG. 10). Dessa forma, seria hipoteticamente doado ou adquirido pelo 

município para o desenvolvimento do projeto. Salienta-se que a inserção do projeto neste 

terreno promove a valorização do mesmo, considerado desqualificado devido ao atual uso, 

bem como de seu entorno, que atualmente possui uma dinâmica predominantemente industrial 

e carece de outros programas.  
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Figura 10 – Imagens e dimensionamento do terreno. 

 

Fonte: PMOP, 2012; Google Earth, 2021. Editado pela autora. 

 

Outros fatores importantes na seleção do terreno foram as dimensões do mesmo, de 

modo a possibilitar a implantação confortável do programa e a topografia favorável, para que 

a edificação e as áreas externas sejam acessíveis. O terreno em questão dispõe de cerca de 

12.000m² de área, aproximadamente 7.000m² desta é edificável, sendo margeado pela rodovia 

BR-356 e por uma via local, a Rua Lúcio dos Santos. Portanto, o acesso ao local é facilitado 

pela proximidade com a BR, que faz conexão com diversos bairros da cidade e com seus 

distritos. Esse posicionamento é fundamental não apenas para a logística do centro e o acesso 

da comunidade como também para a visibilidade do equipamento. 

Quanto aos fatores urbanos, como demonstrado na FIGURA 11, o entorno do lote 

possui tráfego intenso de veículos na BR-356 enquanto na Rua Lúcio dos Santos ocorre baixo 

tráfego. Portanto, são adotadas estratégias que contornem a poluição sonora advinda da 

rodovia, de forma a não impactar no comportamento dos animais. O fluxo de pedestres ocorre 

em ambas as vias que margeiam o terreno, sendo este baixo na maior parte do dia. Além 

disso, é importante ressaltar que a região conta com transporte público e pontos de ônibus, 

facilitando a mobilidade no entorno do lote.  
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Figura 11 – Condicionantes urbanas. 

 
Fonte: PMOP, 2012. Editado pela autora. 

 

Ainda, a proximidade com a BR-356 bem como a existência de um curso d’água e de 

uma torre de transmissão no terreno resultam em questões legais a ser observadas juntamente 

com aquelas postas pela Lei Complementar nº 93/2011: afastamento ao longo da faixa de 

domínio público da rodovia e afastamento ao longo do córrego, de acordo com a Lei 6766/79; 

servidão de torre e linha de transmissão – existente no local - considerando a NBR 5422. A 

partir da subtração das áreas onde incidem estes parâmetros tem-se o limite edificável do 

terreno, como apresentado graficamente na figura acima.  

No que diz respeito à infraestrutura local, a via Lucio dos Santos não possui 

pavimentação e o local possui drenagem ineficiente devido a movimentação de terra já 

realizada e a canalização do curso d’água, fatores a serem observados no desenvolvimento da 

proposta projetual.   

Sobre as condicionantes naturais, como mostra a FIGURA 12, o terreno possui área 

predominantemente plana. Ainda, a insolação incidente pela manhã se dá nas fachadas 

voltadas para a Rua Lúcio dos Santos, onde o centro deve se situar, enquanto o trecho 

próximo a BR-356 recebe a insolação incidente à tarde. O vento predominante é o Leste e o 

entorno não oferece barreiras que impossibilitem a ventilação natural. Com relação à 

vegetação nativa, no terreno trabalhado não existe nenhuma massa arbórea considerável ou 

com potencial de sombreamento.  
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Figura 12 – Condicionantes naturais. 

 

Fonte: PMOP, 2012. Editado pela autora. 

 

3.2 PROGRAMA DE NECESSIDADES 

 

O conteúdo programático do projeto foi traçado conforme as diretrizes do Ministério 

da Saúde (2017), as condicionantes locais e demandas identificadas.  Em linhas gerais inclui 

serviços de controle de zoonoses, atendimento e orientação à população, atendimento 

veterinário, alojamento de animais e áreas livres de recreação. São indicados em quadros os 

setores, a metragem quadrada e quantidade de salas para cada fim. Além disso, os quadros 

que seguem demonstram quais ambientes e blocos adicionais são propostos neste trabalho e 

quais fazem parte do programa instituído pelo Ministério da Saúde. 

O bloco Técnico-Administrativo é responsável por coordenar o funcionamento do 

centro, realizando ainda a recepção do público, pesquisas laboratoriais e a vacinação dos 

animais, conforme o quadro abaixo:  

 

Quadro 5 – Programa bloco Técnico-Administrativo 

BLOCO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

Ambiente Área Mín. (m²) Área Proj. (m²) Quant. 

Área de Recepção 13 54,4 1 

Sala de Administração 16,5 16,6  1 

Sala de Direção com Sanitário 16 23,5 1 

Sala de Reunião 16 16,2 1 

Sala de Capacitação Técnica 23,4 23,4 1 

Sala de Técnicos 8 9,9 1 

Sala de Vacinação/ Avaliação Animal 9 15 1 
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Sanitários para Funcionários 12 19,2 3 

Sanitários para o Público 8 20,4 3 

Sala para Operadores de Campo 7,8 9,8 1 

Copa 2,6 7,8 1 

Refeitório 20 20,7 1 

Almoxarifado 3 3,9 1 

Depósito de Material de Limpeza (DML) 3 7,2 2 

Laboratório de Entomologia 20 20,1 1 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

O bloco Técnico de Animais se destina a acomodação dos animais resgatados, 

contendo ainda ambiente destinado à primeira avaliação veterinária e a atividades de 

manutenção destes animais (QUADRO 6). Foram incluídos também neste bloco novos 

ambientes, dadas as premissas do trabalho, são eles: sala de adoção/interação, área de soltura 

e sala de banho. O primeiro é destinado a interação dos animais do centro com um possível 

adotante, o segundo representa uma área de lazer de uso exclusivo dos animais do centro - 

implementada para auxiliar na reabilitação dos cães bem como propiciar maior liberdade para 

expressarem condutas naturais de sua espécie, compreendendo espaços com atividades de 

adestramento e locais para brincar livremente sob a observação de funcionários e/ou 

voluntários em horários pré-determinados - e o terceiro trata-se de uma sala designada a 

higiene dos animais, que deve ser realizada por funcionários e/ou voluntários de acordo com a 

demanda.  

 

Quadro 6 – Programa bloco Técnico de Animais 

BLOCO TÉCNICO DE ANIMAIS 

Ambiente Área Mín. (m²) Área Proj. (m²) Quant. 

Canis Coletivos  40 67,2 6 

Solários dos Canis Coletivos 20 83 6 

Canis Individuais – Porte P e M  3 3,9  3 

Solários dos Canis Individuais - Porte P e M  3 6,5  3 

Canis Individuais – Porte G 4,5 5,4 3 

Solários dos Canis Individuais - Porte G 3 11 3 

Gatil Coletivo 6 18,6 1 

Solário Gatil Coletivo 3 23,5 1 

Área de Serviço 6 10,8 1 

Ambulatório 6 8,8 1 

Sala de Eutanásia 18 18,3 1 

Sala de Necrópsia 18 18,3 1 

Depósito de Ração do Canil 6 7,4 1 

Depósito de Material de Limpeza (DML) 3 5,5 1 

Depósito de Equipamentos e Material de Campo 8 10,1 1 

Sanitários/ Vestiários para Funcionários 16 21 2 

Área de Lavagem de Equipamentos de Campo 6 7,1 1 
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Área de Embarque e Desembarque de Veículos 28 33,3 1 

Sala de Adoção/Interação - 58 1 

Sala de Banho - 15,4 1 

Área de Soltura - 377,3 1 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

Como demonstrado no quadro acima, pretende-se aumentar a capacidade do centro de 

34 animais para 66, sendo eles 48 cães e 18 gatos. Considerando que não existem dados 

precisos da população animal em situação de abandono em Ouro Preto, essa capacidade 

seguiu a prescrição do manual disponibilizado pelo Ministério da Saúde e a observação do 

número atual de animais no CATA. Portanto foram incluídos mais dois canis coletivos 

fazendo com que o número de animais nesse tipo de instalação aumente de 28 cães para 42. 

Não é fornecida a capacidade do gatil pelo manual, onde é apontada apenas uma área mínima 

de 4m² para gatos - o que abrigaria 4 gatos, considerando 1m² por animal - no entanto, optou-

se por produzir um espaço capaz de abrigar até 18 felinos considerando que os resgates 

realizados pelas ONG’s atuantes no município demonstram que existe uma demanda maior 

que o especificado pelo manual para essa espécie. 

No bloco de Operação de Campo estão previstos ambientes para armazenamento e 

manipulação de produtos químicos e demais equipamentos utilizados em campo (QUADRO 

7). Neste bloco foram incluídos, também, os ambientes que devem armazenar os resíduos de 

todo o centro até seu recolhimento. Ainda, como forma de conciliar atividades técnicas em 

um único volume, o bloco de Veículos - destinado à manutenção e à guarda dos veículos do 

centro – será alocado junto ao bloco de Operação de Campo. 

 

Quadro 7 – Programa bloco Operação de Campo 

BLOCO DE OPERAÇÃO DE CAMPO 

Ambiente Área Mín. (m²) Área Proj. (m²) Quant. 

Depósito de inseticida – Larvicida 12 12 1 

Depósito de inseticida – Adulticida 10 10 1 

Depósito de Raticida 10 10  1 

Área de Preparo de Produtos Químicos 10 10  1 

Depósito de Máquinas e Equipamentos 6 10,6 1 

Área de Lavagem de EPI (área de serviço) 14 18,1 1 

Sala de Descarte 6 7,8 1 

Área de Embarque e Desembarque de Veículos 28 42,5 1 

Sanitários/ Vestiários para Funcionários 16 28,4 2 

Depósito de Material de Limpeza (DML) - 3,9 1 

Depósito de Resíduo Tóxico - 7,3 1 

Depósito de Resíduo Comum - 7 1 

Depósito de Resíduo Hospitalar - 7,3 1 

BLOCO DE VEÍCULOS 
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Garagem para Veículos 85 111 1 

Área e Rampa de Lavagem de Veículos 28 28 1 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

Foi inserido ao escopo do projeto um bloco destinado a áreas de ensino/aprendizado. 

Dessa forma, o bloco Educacional tem a finalidade de atender a comunidade - gerando 

aproximação com a mesma - dentro de uma proposta pedagógica, podendo ser utilizado para 

treinamentos, informativos, campanhas, parceria com outras instituições e eventos em geral. 

O local conta com salas multiuso e espaços de interação, exposição e terraço, sendo ambos 

para livre ocupação dos usuários a depender da atividade proposta (QUADRO 8). 

 

Quadro 8 – Programa bloco Educacional 

BLOCO EDUCACIONAL 

Ambiente Área Mín. (m²) Área Proj. (m²) Quant. 

Sala Multiuso - 25,1 2 

Hall de Exposição - 35,5 1 

Hall de Interação - 45,8 1 

Mezanino - 39,4 1 

Terraço - 42,9 1 
Fonte: Elaborado pela autora, 2021.   

 

Outro bloco incorporado, o de Bem-Estar Animal, oferece serviços clínicos, e tem a 

proposta de realizar desde avaliação veterinária a procedimentos cirúrgicos (QUADRO 9). O 

mesmo se destina aos animais do centro, de forma gratuita, bem como aos animais tutorados 

no município, neste caso os procedimentos possuem custo popular, de forma a proporcionar 

serviços de saúde animal com qualidade a todos os animais do município. Sua concepção 

seguiu as recomendações da Resolução Nº 1.275, de 12 de junho de 2019, do Conselho 

Federal de Medicina (CFMV). 

 

Quadro 9 – Programa bloco Bem-Estar Animal 

BLOCO BEM-ESTAR ANIMAL 

Ambiente Área Mín. (m²) Área Proj. (m²) Quant. 

Sala de Triagem e Espera - 38,5 1 

Arquivo - 4,8 1 

Consultório Veterinário  - 27,2 2 

Medicamentos/Suprimentos - 6,8 1 

Sala de Pequenos Procedimentos - 11,8 1 

Laboratório - 11,8 1 

Sala de Radiologia - 6,3 1 

Sala de Ultrassonografia  - 5,6 1 

Sala de Preparo -  12,2 1 

Sala de Esterilização - 7,3 1 
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Paramentação - 4,7 1 

Sala de Cirurgia - 12,6 1 

Sala de Quarentena Cães - 12,4 1 

Sala de Quarentena Gatos - 12,5 1 

Recuperação Cães - 12,6 1 

Recuperação Gatos - 12,6 1 

Sanitários/ Vestiários para Funcionários - 28,4 2 

Copa - 12,2 1 

Lavanderia - 5,2 1 

Depósito de Material de Limpeza (DML) - 3,3 1 

Depósito de Resíduos Sólidos (DRS) - 11,4 1 
Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

Além disso, como abordado anteriormente, serão incluídas ao escopo do projeto áreas 

livres que visam o bem-estar dos animais e dos funcionários, bem como estimular a visitação 

e a permanência da população no centro. Para tanto são propostas duas praças. A primeira 

deve ser inserida na fachada frontal e tem o objetivo de integrar o centro com a comunidade, 

promovendo áreas de lazer, passeio e eventos. A fim de ressaltar o direito e o bem-estar 

animal a praça foi intitulada Praça dos Cachorros, contendo espaço dedicado ao lazer destes, 

uma vez que é desejado que os tutores levem seus animais para vivenciar o espaço. Ainda, a 

praça contará com espaço de recreação infantil, de forma a integrar os animais com as 

crianças e possibilitar a educação destas, para que possam ter conhecimento desde cedo sobre 

a importância do respeito e do cuidado animal. A segunda praça deve se situar junto aos 

solários coletivos dos animais, de forma que os mesmos possam interagir com os visitantes. O 

espaço recreativo em questão deve ser vivenciado por ambos, por meio de apropriações 

diversas e visa incentivar a criação de vínculo entre um possível adotante e o animal do 

centro, além de suprir as necessidades físicas e emocionais deste último. Portanto, será 

denominada de Praça de Adoção. Ainda, a inserção desta praça deve auxiliar na luminosidade 

e ventilação dos canis e do gatil bem como na diminuição da poluição sonora circundante. 
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3.3 LEITURA DE REFERÊNCIAS PROJETUAIS 

 

Nesta seção são apresentadas referências projetuais selecionadas com o objetivo de 

auxiliar no processo de projeto fornecendo inspiração, tais como de organização, setorização, 

fluxos e soluções formais. 

 

3.3.1 Unidade de Cuidado Animal Palm Springs 

 

FICHA TÉCNICA 

 

ARQUITETOS Swatt | Miers Architects 

LOCALIZAÇÃO Palm Springs, Califórnia, EUA 

ÁREA 1.951m² 

ANO DO PROJETO 2012 

Fonte: Archdaily, 2012; Swatt Miers Architects, 2021. 

 

O Palm Springs Animal Care Facility é uma instituição destinada a: espaço de abrigo, 

atendimento veterinário e adoção dos animais e de sociabilização e atividades educativas para 

a população.   

O centro contempla ambientes como: espaços de serviço, espaços públicos, de 

administração, ala canina, ala felina, ala de animais menores e clínica para atendimentos 

veterinários. Na Figura 12 é possível observar a setorização bem definida com a qual conta a 

instituição. A divisão de alas entre as espécies de animais no centro possui a finalidade de 

facilitar atendimento e cuidados veterinários dos mesmos, uma vez que cada espécie carece de 

atendimento específico. Ainda, o centro conta com espaço interno e externo de sociabilização 

entre animais e visitantes e um setor destinado à conscientização social e programas 

comunitários, de forma a atender a população (ARCHDAILY, 2012).  

Os fluxos do centro também são bem demarcados com divisão entre circulação 

pública geral e circulação operacional. Como existe a demanda por adoção tem-se a 

circulação por onde visitantes podem se dirigir diretamente aos animais disponíveis. Ainda, 

devido ao incentivo à educação humanitária referente à temática animal, foi criada uma 

circulação à parte a fim de que após o expediente – quando são realizadas no centro apenas as 

atividades educativas – exista proteção do restante das instalações e privacidade dos animais. 
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Figura 10 - Planta Baixa Unidade de Cuidado Animal Palm Spring com setorização e fluxos. Sem escala. 

 

Fonte: Archidaily, 2012. Editado pela autora. 

 

Dessa forma, a escolha dessa referência projetual se baseia nas estratégias notáveis no 

que diz respeito ao funcionamento interno apresentado, com fluxos e setores bem definidos. 

Considera-se que estes são fundamentais para o fluxo de atividades diárias do equipamento a 

ser desenvolvido neste trabalho, sendo uma das premissas do mesmo. Vale ressaltar que o 

centro possui caráter educativo, promovendo atividades destinadas à comunidade com 

abordagem da temática animal, ponto também em consonância com o que é idealizado neste 

trabalho. Portanto, a observação das estratégias adotadas em Palm Springs são relevantes ao 

exercício projetual uma vez que também pretende-se adotar um programa de atividades 

diverso e garantir boas condições para as operações diárias. 

 

3.3.2 Abrigo de Animais Aiken 

 

FICHA TÉCNICA 

 

ARQUITETOS McMillan | Pazdan | Smith Architecture 

LOCALIZAÇÃO Aiken, Carolina do Sul, EUA 

ÁREA 1.951m² 

ANO DO PROJETO 2012 

Fonte: McMillan Pazdan Smith Architecture, 2021.  

 

Devido às restrições orçamentárias para a execução do projeto e a necessidade de se 

criar abrigo saudável para os animais, foi necessário a criação de ambientes funcionais às 

operações diárias. Além de abrigo, o Aiken County Animal Shelter é voltado à realização de 
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tratamentos de animais resgatados e serviços de adoção. Dessa forma, em suas instalações 

possui áreas de escritório, reunião, salas clínicas, de eutanásia e de cirurgia além de canis e 

gatis, lavanderia e áreas de higiene (MCMILLAN PAZDAN SMITH ARCHITECTURE, 

2021).  

A instituição conta com um bloco principal localizado ao meio, onde estão contidos os 

ambientes de serviços, e dois blocos laterais, onde se localizam os canis e gatis (FIG. 13). 

Esta organização espacial, com blocos separados de igual hierarquia formal, permite uma 

diferenciação de setores e com isso eficiência na execução das atividades diárias. Além disso, 

as distancias entre os blocos são curtas, o que permite que os funcionários estejam sempre em 

contato com os animais. Este esquema também permite iluminação e ventilação natural nas 

instalações dos animais.  

Entre os blocos estão dispostos pátios destinados a passeios dos animais, a interação 

entre os mesmos e potenciais donos e a recreação de visitantes e funcionários. Em um dos 

espaços recreativos, chamado de ―pátio de jogos‖, acontecem sessões de brincadeiras com os 

animais. Segundo McMillan Pazdan Smith Architecture (2021), o objetivo geral do projeto é 

o incentivo à adoção bem como o interesse público pelo bem-estar animal.  

 

Figura 11 – Implantação do Abrigo de Animais Aiken em croqui esquemático. Sem escala. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

A escolha desta referência projetual se deu pela observação das soluções adotadas a 

fim de proporcionar o conforto dos animais. Tal fator pode ser considerado imprescindível 

para a concepção de equipamentos destinados aos mesmos. Ainda são adotadas neste projeto 

estratégias que visam criar um atmosfera convidativa e acolhedora aos visitantes e estimulem 

a adoção e o convívio com os animais, pontos pretendidos neste trabalho. Exemplo disso é 
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que os animais ficam expostos frente a espaços de recreação, de forma que os visitantes são 

chamadas a interagir com os mesmos, situação que pode levar a adoção de animais do abrigo.  

 

3.3.3 Hospital Veterinário Wallan 

 

FICHA TÉCNICA 

 

ARQUITETOS Crosshatch 

LOCALIZAÇÃO Wallan, Victoria, Austrália 

ÁREA 280m² 

ANO DO PROJETO 2016 

Fonte: Crosshatch, 2021 

 

O projeto do Hospital Veterinário foi pensado de forma a abranger inúmeras 

atividades programáticas, romper com a tipologia tradicional de um hospital veterinário e 

manter a eficiência necessária ao mesmo (CROSSHATCH, 2021).  

Dessa forma, segundo Crosshatch (2021) seus múltiplos usos são divididos em três 

volumes distintos: à frente ficam os espaços recepção e consultórios onde incialmente os 

animais são atendidos, estes locais representam o limite de acesso do público humano; 

subsequente estão localizadas as salas operacionais e de uso exclusivo dos funcionários, esta 

área ocupa a maior parte da instituição; ao lado deste estão os espaços administrativos e de 

internação/observação de animais (FIG. 14). A conexão entre os volumes, que se tornam 

setores, é feita por dois corredores principais que se interseccionam e proporcionam ainda 

ventilação cruzada ao edifício (CROSSHATCH, 2021).  

 

Figura 12 - Planta baixa Hospital Veterinário de Wallan com setorização. Sem escala. 

 

Fonte: Archidaily, 2017; editado pela autora. 
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A observação de um hospital veterinário como referência projetual se deve à 

necessidade de explorar as atividades clínicas relacionadas à assistência à saúde animal, 

dentro dos programas já estabelecidos para o funcionamento de um CCZ. Logo a escolha da 

unidade hospitalar de Wallan se deve ao seu bom funcionamento interno, com divisão prática, 

limpa e funcional. Isso é demonstrado pela conexão existente entre os setores: o animal passa 

por uma primeira avaliação em consultório, localizados na parte frontal, e em determinados 

casos é levado pela equipe veterinária diretamente para a realização de exames e outros 

procedimentos no setor subsequente. A conexão existente favorece as atividades operacionais 

diárias bem como permite que os animais em situação emergencial ou que necessitem de 

procedimentos específicos não sejam expostos de forma desnecessária e possam ainda ser 

alojados durante o período de recuperação em ambiente reservado aos fundos da instituição. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O abandono animal é uma situação emergente vivenciada por municípios de todo país, 

sendo que a carência de investimentos em controle populacional e saúde animal e de esforços 

na conscientização e educação da população acabam por afastar a solução desta problemática.  

Diante do exposto ao longo do trabalho, noções de bem-estar e direito animal devem 

ser norteadoras e se tornarem uma preocupação das gestões públicas, considerando as 

implicações do abandono na saúde pública que impacta consideravelmente o âmbito social. 

Entretanto, o problema é quase sempre encarado apenas como um problema urbano e de 

saúde pública. 

A partir desta perspectiva, a implantação de um Centro de Bem-Estar Animal e 

Controle de Zoonoses possui finalidades diversas, dentre elas, a que este trabalho propõe-se 

abordar, possibilita práticas que respeitem o direito dos animais e contornem a realidade de 

abandono, que ajudem a visibilizar o problema e contorná-lo de uma maneira ampla, não só 

paliativa. Explora-se como a arquitetura pode contribuir com a qualidade de vida dos animais 

em conjunto com outras práticas necessárias - controle reprodutivo, adoção, conscientização 

sobre a guarda responsável e efetivação da legislação - para que assim, possam ser alcançados 

resultados a longo prazo e de forma concreta.  

O setor de Bem-Estar Animal é incluído ao escopo do projeto dada a necessária 

inclusão de serviços voltados à saúde animal em Ouro Preto, de forma que a estrutura atenda 

os animais resgatados bem como os animais tutorados, cumprindo também o papel do CCCG. 

Além disso, é importante considerar que as iniciativas do centro não devem ser exclusivas à 

estrutura física, elas devem disseminar pequenas práticas pela cidade. Dentre elas é 

importante explorar soluções urbanas como bebedouros e comedouros e abrigos que 

possibilitem uma vida saudável aos animais que possuem acesso às ruas, como é o caso dos 

animais comunitários e de animais que possuem tutor mas não recebem os devidos cuidados. 

Aqui, cabe ressaltar a atuação conjunta com ONGs, protetores de forma a viabilizar ações 

colaborativas e consequentemente proporcionar visibilidade à causa animal.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - Pesquisa Centro de Acolhimento Transitório de Animais (Cata) 

APÊNDICE B - Anteprojeto Arquitetônico  

 



Luana Clarice das Neves

Bióloga, mestre em Ecologia de Biomas Tropicais, doutoranda em Ciência Animal

Menos de 1 ano

1 a 5 anos

6 a 10 anos

Ruim

1 2 3 4 5

Execelente

Ruim

1 2 3 4 5

Execelente

Ruim

1 2 3 4 5

Excelente

Nada grave

1 2 3 4 5

Muito grave

Insulficiente

1 2 3 4 5

Expressivo

Ruim

1 2 3 4 5

Excelente

Cães

Gatos

Equinos

Caprinos

Não sabe

Outro:

Pesquisa sobre o Centro de Acolhimento Transitório de Animais - CATA
Olá, 
Este formulário tem objetivo acadêmico, ou seja, será utilizado para elaboração do Trabalho Final de Graduação da aluna Thalita Gomes orientada pelo professor Yuri Torres do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal 
de Ouro Preto. 

1- Identificação *
Nome

2- Formação *

3- A quanto tempo trabalha no CATA de Ouro Preto *

4- Como classificaria a quantidade de colaboradores do CATA *

5- Como avaliaria o desempenho/qualidade do trabalho de seus colaboradores? *

6- Como você avalia a relação do CATA com a população em geral e outras organizações (ONG’s e outros coletivos ligados à causa animal) ? *

7- Como você classifica a situação do abandono em Ouro Preto atualmente? *

8- Como você avalia a QUANTIDADE de atividades educativas informativas para a comunidade sobre o trabalho realizado pelo CATA? *

9- Como você avalia a QUALIDADE de atividades educativas informativas para a comunidade sobre o trabalho realizado pelo CATA? *

10- Quais os animais mais comumente capturados? (Mais de uma opção válida) *
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Doação

Eutanásia

Mantidos no CATA

Enviados para outro abrigo

Não sabe

Outro: Devolvido ao local de origem

Doação

Eutanásia

Mantidos no CATA

Enviados para outro abrigo

Não sabe

Outro:

Recepção/hall

Secretaria

Diretoria

Sala de técnicos

Sala de vacinação

Laboratório de entomologia

Sala de operadores de campo

Almoxarifado

Sanitário para funcionários

Sanitário para público

Copa

Área de serviço

Refeitório

Depósito de material de limpeza

Não sabe

11- Qual a média de animais de cada espécie chegam ao CATA por mês? *

0 1 a 5 5 a 10 10 a 15 15 a 20 20 a 30 30 ou mais

Cães

Gatos

Equinos

Outros

Cães

Gatos

Equinos

Outros

12- Qual a capacidade máxima do CATA para acolher/tratar cada espécie ao mesmo tempo? *

5 a 10 10 a 15 15 a 20 20 a 30 30 a 40 40 a 50 50 a 60 60 a 70 Mais de 70

Cães

Gatos

Equinos

Outros

Cães

Gatos

Equinos

Outros

13- Em média por quanto tempo estes animais permanecem no CATA? (Em número de dias) *

14- Qual o destino dado aos cães que chegam ao CATA? (Mais de uma opção válida) *

15- Qual o destino dado aos gatos que chegam ao CATA? (Mais de uma opção válida) *

16- Na área técnico administrativo do CATA, quais dos ambientes abaixo existem atualmente? (Mais de uma opção válida) *
Os ambientes listados seguem as diretrizes da FUNASA do programa arquitetônico para um Centro de Controle de Zoonoses tipo 3, considerando que o atual CATA foi inicialmente um CCZ.



Ruim

1 2 3 4 5

Excelente

Depósito de inseticida - larvicida

Depósito de inseticida – adulticida

Depósito de raticidas

Depósito de máquinas e equipamentos

Sala para descarte de material já utilizado

Área de preparo e limpeza de equipamentos.

Depósito de material de limpeza e lavanderia

Sanitários e vestiários para funcionários

Não sabe

Ruim

1 2 3 4 5

Excelente

Garagem aberta

Depósito para manutenção de viaturas

Área e rampa de lavagem

Não sabe

Ruim

1 2 3 4 5

Excelente

Canil coletivo

Canis individuais para adoção

Canis individuais para observação

Sala de eutanásia

Sala de necropsia com uma mesa

Depósito de ração

Sanitários e vestiários

Depósito de material de limpeza

Depósitos de equipamentos e material de campo

Área de serviço

Gatil

Não sabe

Ruim

1 2 3 4 5

Excelente

17- Como você avalia estes espaços? *

Avalie os espaços selecionados na questão anterior

18- Na área de operação de campo do CATA, quais dos ambientes abaixo existem atualmente? (Mais de uma opção válida) *
Os ambientes listados seguem as diretrizes da FUNASA do programa arquitetônico para um Centro de Controle de Zoonoses tipo 3, considerando que o atual CATA foi inicialmente um CCZ.

19- Como você avalia estes espaços? *
Avalie os espaços selecionados na questão anterior

20- Na área de serviços gerais do CATA, quais dos ambientes abaixo existem atualmente? (Mais de uma opção válida) *
Os ambientes listados seguem as diretrizes da FUNASA do programa arquitetônico para um Centro de Controle de Zoonoses tipo 3, considerando que o atual CATA foi inicialmente um CCZ.

21- Como você avalia estes espaços? *
Avalie os espaços selecionados na questão anterior

22- Na área de controle animal do CATA, quais dos ambientes abaixo existem atualmente? (Mais de uma opção válida) *
Os ambientes listados seguem as diretrizes da FUNASA do programa arquitetônico para um Centro de Controle de Zoonoses tipo 3, considerando que o atual CATA foi inicialmente um CCZ.

23- Como você avalia estes espaços? *
Avalie os espaços selecionados na questão anterior



Canil = 50 

Sim

Não

Não sabe

Cirúrgica

Farmacológica

Imunológico

Não sabe

Sim

Não

Não sabe

Sim

Não

Não sabe

Raiva

Múltipla ou Polivalente (V8 ou V10)

Leishmaniose

Giárdia

Não sabe

Outro:

Precisamos mudar de local ou fazer reformas drásticas que atendam a um CATA. Já que nunca foi um CCZ ou UVZ

Este formulário foi criado em Universidade Federal de Ouro Preto.

24- Caso exista, qual a capacidade de cada gatil?

25- Caso exista, qual a capacidade de cada canil?

26- No CATA é utilizado algum método de esterilização dos animais? *

27- Caso a resposta seja sim à questão anterior, quais os métodos utilizados? (Mais de uma opção válida)

28- No CATA existe local destinado à higiene individual dos animais? *

29- No que tange a politica animal em Ouro Preto, as campanhas de vacinação abrangem os animais que vivem nas ruas? *

30- Caso a resposta seja sim à questão anterior, quais as vacinas administradas? (Mais de uma opção válida)

31- Caso queira fazer algum comentário final utilize o espaço abaixo:

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


BL
O

CO
 T

ÉC
N

IC
O

-A
DM

IN
IS

TR
AT

IV
O

Área de Recepção
Sala de Administração
Sala de Direção com Sanitário
Sala de Reunião
Sala de Capacitação Técnica
Sala de Técnicos
Sala de Vacinação/Avaliação Animal
Sanitários para Funcionários
Sanitários para o Público
Sala para Operadores de Campo
Copa
Refeitório
Almoxarifado
DML
Laboratório de Entomologia

54,4
16,6
23,5
16,2
23,4
9,9
15

19,2
20,4
9,8
7,8

20,7
3,9
7,2

20,1

1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
2
1

BL
O

CO
 T

ÉC
N

IC
O

 D
E 

AN
IM

AI
S

Canis Coletivos 
Solários dos Canis Coletivos
Canis Individuais Porte P e M
Solários Canis Individuais Porte P e M
Canis Individuais Porte G
Solários Canis Individuais Porte G
Gatil Coletivo
Solário Gatil Coletivo
Área de Serviço
Ambulatório
Sala de Eutanásia
Sala de Necrópsia
Depósito de Ração do Canil
DML
Depósito de Equip. e Material de Campo
Sanitários/Vesti. para Funcionários
Área de Lavagem de Equip. de Campo
Embarque/Desembarque Veículos
Sala de Adoção/Interação
Sala de Banho
Área de Soltura

67,2
83
3,9
6,5
5,4
11

18,6
23,5
10,8
8,8

18,3
18,3
7,4
5,5

10,1
21
7,1
33,3
58

15,4
377,3

6
6
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

BL
O

CO
 O

PE
RA

ÇÃ
O

 D
E 

CA
M

PO
/V

EÍ
CU

LO
S Depósito de inseticida – Larvicida

Depósito de inseticida – Adulticida
Depósito de Raticida
Área de Preparo de Produtos Químicos
Depósito de Máquinas e Equipamentos
Área de Lavagem de EPI (área de serviço)
Sala de Descarte
Embarque e Desembarque de Veículos
Sanitários/ Vesti. para Funcionários
Depósito de Material de Limpeza (DML)
Depósito de Resíduo Toxico
Depósito de Resíduo Comum
Depósito de Resíduo Hospitalar
Garagem para Veículos
Área e Rampa de Lavagem de Veículos

12
10
10
10

10,6
18,1
7,8

42,5
28,4
3,9
7,3
7

7,3
111
28

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

BL
O

CO
 E

DU
CA

CI
O

N
AL

Sala Multiuso
Hall de Exposição
Hall de Interação
Mezanino
Terraço

25,1
35,5
45,8
39,4
42,9

2
1
1
1
1

BL
O

CO
 B

EM
-E

ST
AR

 A
N

IM
AL

Sala de Triagem e Espera
Arquivo
Consultório Veterinário 
Medicamentos/Suprimentos
Sala de Pequenos Procedimentos
Laboratório
Sala de Radiologia
Sala de Ultrassonografia 
Sala de Preparo
Sala de Esterilização
Paramentação
Sala de Cirurgia
Sala de Quarentena Cães
Sala de Quarentena Gatos
Recuperação Cães
Recuperação Gatos
Sanitários/Vesti. para Funcionários
Copa
Lavanderia
DML
Depósito de Resíduos Sólidos (DRS)

38,5
4,8

27,2
6,8

11,8
11,8
6,3
5,6

12,2
7,3
4,7

12,6
12,4
12,5
12,6
12,6
28,4
12,2
5,2
3,3

11,4

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

OURO PRETO/MG

UFOP

CATA

CENTRO 

CCC

TERRENO

UPA DOM 
ORIONE BR356

IFMG

POSTO PETROBRAS HEXÁGONO 

UNIMED

NOVELIS

N

LOCALIZAÇÃO NO CONTEXTO URBANO

SEDE DO MUNÍCIPIO BAIRRO SARAMENHA

CENTRO DE BEM-ESTAR ANIMAL 
E CONTROLE DE ZOONOSES
1. LOCALIZAÇÃO 

3. PROGRAMA

AMBIENTE                                                          M²     QTD.

2. SETORIZAÇÃO E FLUXOS 

IMPLANTAÇÃO INICIAL IMPLANTAÇÃO FINAL

Fluxo visitantes
Fluxo visitantes e animais
Fluxo funcionários
Fluxo funcionários e animais

Acesso visitantes
Acesso animais
Acesso funcionários
Acesso veículos

N

 DOS SANTOSRUA LÚCIO 

 R
UA

 LÚ
CI

O 
DO

S 
SA

NT
OS

BR
 35

6

01

02

03

ÁREA DE ATIVIDADES

CAIXA DE AREIA 

ESPELHO D’ÁGUA 

GRAMADO 

ÁREA DE
SOLTURA

Ambientes programa mínimo
Ambientes propostos

4. CONCEITUAÇÃO DAS MICROÁREAS E 
AMBIENTES

01 PRAÇA DOS CACHORROS
Objetiva integrar o centro com a comunidade, promovendo 
áreas de estar, lazer, passeio e eventos.

02 PRAÇA DE ADOÇÃO
Área recreativa com ligação direta com solários dos canis e 
do gatil. Local onde os animais podem interagir com os 
visitantes de forma a incentivar a criação de vínculo e suprir 
necessidades físicas e emocionais dos animais abrigados.

03 ÁREA DE SOLTURA
Área de lazer exclusiva dos animais do centro,                                        
implementada para auxiliar na reabilitação dos cães bem 
como propiciar maior liberdade para expressarem condutas       
naturais de sua espécie.

N

Áreas de lazer animal com desenho 
orgânico de forma a proporcionar 
espaços expontâneos que se 
integram à paisagem.

MOBILIÁRIO URBANO 

Solução que une pia/bebedouro humano e 
bebedouro e comedouro para cães em PVC. 
Esse mobiliário pode ser replicado em outros 
locais da cidade como forma de disseminação 
das ações do centro.

5. ARBORIZAÇÃO

Conformar percurso lento 
a ser feito pelo visitante.







Ú Í 
 

ÇÕ   


ARBORIZAÇÃO EXTERIOR 
URBANA
CRITÉRIOS FUNCIONAIS

Sibipiruna 
Caesalpinia peltophoroides

Murta-de-cheiro 
Myrtus

ARBORIZAÇÃO EXTERIOR AO 
EDIFÍCIO
SOMBREAMENTO E VEDAÇÃO

Cássia 
Cassia spectabilis

ARBORIZAÇÃO PRAÇAS 
SOMBREAMENTO PARCIAL E 
ESTÉTICOS-SIMBÓLICOS

Jacarandá Mimoso  
Jacarandá mimosaefolia

Aroeira Salsa 
Schinus molle



6. IMAGENS
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 RUA LÚCIO DOS SANTOS 0103

04. Praça dos Cachorros

13. Vista do terraço do Bloco Educacional para Praça de Adoção

03. Praça dos Cachorros01. Fachada frontal 02. Detalhe Centro Educacional e deck para eventos 

05. Área de soltura - visão externa 06. Área de soltura - visão interna

07. Detalhe canis individuais com solários 08. Fachada posterior Bloco Técnico de Animais - detalhe canis coletivos

09. Praça de Adoção 10. Praça de Adoção - detalhe canis coletivos com salários

11. Praça de Adoção - detalhe fachada frontal Bloco Técnico de Animais 12. Praça de Adoção - detalhe fachada posterior Bloco Técnico-Administrativo e Bloco
Educacional 

14. Praça de Adoção - detalhe fachada lateral Bloco de Bem-Estar Animal

02

04

05

06

07
08

09
10

11

12

13

14
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CARGA E
DESCARGA

PROJE«√O MEZANINO

PROJE«√O TERRA«O
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CARGA E
DESCARGA

CARGA E
DESCARGA

RESERVAT”RIO
DE ¡GUA

CAPACIDADE: 12.000L

ESTACIONAMENTO
FUNCION¡RIOS

ESTACIONAMENTO
VISITANTES

DECK
EVENTOS
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060708091011121314151617

sobe

J02

J02 J02

J02

J02

J02

J02

J02

J02

J02

J12

PRA«A DE
ADO«√O

PRA«A DOS
CACHORROS

CAPACITA«√O T…CNICA
A: 23,4 m2

ENTOMOLOGIA
A: 20,1 m2

SANIT.
FEM.

A: 7,8 m2

SANIT.
MASC.
A: 7,8 m2

SANIT.
P.N.E.
A: 3,6 m2

CIRCULA«√O
A: 56 m2

D.M.L.
A: 3,6 m2

ALMOXA.
A: 3,9 m2

COPA/REFEIT”RIO
A: 28,5 m2

SALA
T…CNICOS

A: 9,9 m2

OPERADORES
DE CAMPO

A: 9,8 m2

SALA DE
DIRE«√O
A: 16 m2

SALA DE
ADM.

A: 16,6 m2

LAVAT.
A: 4,5 m2

SANIT.
A: 3 m2

JARDIM
A: 22,6 m2

SALA MULTIUSO 1
A: 25,1 m2

SALA MULTIUSO 2
A: 25,1 m2

HALL DE EXPOSI«√O
A: 35,5 m2

RECEP«√O
A: 54,4 m2

CIRCULA«√O
A: 13,9 m2

SALA DE
VACINA«√O/AVALIA«√O

A: 15 m2

ARQUIVO
A: 4,8 m2

D.M.L.
A: 3,6 m2

SANIT.
FEM.
A: 8,1 m2

SANIT.
MASC.
A: 8,1 m2

SANIT.
P.N.E.
A: 4,2 m2

LABORAT”RIO
A: 11,8 m2

TRIAGEM
 E ESPERA
A: 38,5 m2

CONSULT”RIO 1
A: 14,2 m2

CONSULT”RIO 2
A: 13 m2

MEDICAMEN.
E SUPRIMEN.

A: 6,8 m2

PEQUENOS
PROCEDIMENTOS

A: 11,8 m2

CIRCULA«√O
A: 77,6 m2

QUARENTENA
C√ES

A: 12,4 m2SALA DE
ULTRASSO.

A: 5,6 m2

QUARENTENA
GATOS
A: 12,5 m2

RECUPERA«√O
C√ES

A: 12,6 m2

RECUPERA«√O
GATOS
A: 12,6 m2

SALA DE PREPARO
A: 12,2 m2

ESTERILI.
A: 7,3 m2

PARAMENT.
A: 4,7 m2

CIRURGIA
A: 12,6 m2

VEST. FEM.
A: 14,2 m2

VEST. MASC.
A: 14,2 m2

COPA
A: 12,2 m2

D.R.S.
A: 11,4 m2

D.M.L.
A: 3,3 m2

LAVANDE.
A: 5,2 m2

CIRCULA«√O
A: 9,2 m2

D.M.L.
A: 5,5 m2

VEST. FEM.
A: 10,5 m2

VEST. MASC.
A: 10,5 m2

¡REA DE SERVI«O
A: 10,8 m2

CIRC.
A: 1,8 m2

CANIL
COLETIVO P

A: 11,2 m2

CANIL
COLETIVO P

A: 11,2 m2

CANIL
COLETIVO P

A: 11,2 m2

CANIL
COLETIVO M/G

A: 11,2 m2

CANIL
COLETIVO M/G

A: 11,2 m2

CANIL
COLETIVO M/G

A: 11,2 m2

DEP. DE
RA«√O
A: 7,4 m2

SALA DE BANHO
A: 15,4 m2

SALA DE
ADO«√O/INTERA«√O

A: 58 m2

GATIL COLETIVO
A: 18,6 m2

SOL¡RIO
A: 23,5 m2

SOL¡RIO
A: 13,5 m2

SOL¡RIO
A: 13,5 m2

SOL¡RIO
A: 17,1 m2

SOL¡RIO
A: 14,7 m2

SOL¡RIO
A: 12,1 m2

SOL¡RIO
A: 12,1 m2

LAVAGEM DE
EQUIP.
A: 7,1 m2

AMBULAT”RIO
A: 8,8 m2

EUTAN¡SIA
A: 18,3 m2

NECR”PSIA
A: 18,3 m2

DEP.
EQUIPAMENTOS

A: 10,1 m2

SOL¡RIO
A: 4,2 m2

SOL¡RIO
A: 3,4 m2

SOL¡RIO
A: 3,4 m2

SOL¡RIO
A: 2,1 m2

SOL¡RIO
A: 2,2 m2

SOL¡RIO
A: 2,2 m2

CIRCULA«√O
A: 30,1 m2

CIRCULA«√O
A: 80,4 m2

DEP. M¡QUINAS E
EQUIPAMENTOS

A: 10,6 m2

D.M.L.
A: 3,9 m2

¡REA DE LAVAGEM
DE EPI
A: 18,1 m2

VEST. FEM.
A: 14,2 m2

VEST. MASC.
A: 14,2 m2

DEP.
 LARVICIDA

A: 12 m2

DEP.
ADULTICIDA

A: 10 m2

DEP.
RATICIDA

A: 10 m2

PREPARO DE
PROD.QUÕMI.

A: 9,9 m2

SALA
DESCARTE

A: 7,8 m2

GARAGEM
A: 139 m2

DEP. RESÕ.
HOSPIT.
A: 7,3 m2

DEP. RESÕD.
COMUM
A: 7 m2

DEP. RESÕD.
T”XICO
A: 7,3 m2

CIRC.
A: 16,1 m2

¡REA DE SOLTURA
A: 377,3 m2

CIRCULA«√O
A: 34,2 m2

CANIL
INDIVIDUAL P/M

A: 1,3 m2

CANIL
INDIVIDUAL G

A: 1,8 m2

SALA DE
RADIOLOG.

A: 6,3 m2

HALL DE INTERA«√O
A: 45,8 m2

A: 9 m2
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PROJE«√O DA COBERTURA

PROJ. DA COBERTURA

PROJE«√O DA COBERTURA

PROJE«√O DA COBERTURA

PROJE«√O DA COBERTURA PROJE«√O DA COBERTURA

PROJ. DA COBERTURA

SALA DE REUNI√O
A: 16,2 m2

A

QUADRO DE PORTAS

REF.

P01

P02

P03

P04

P05

P06

P07

P08

P09

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

P21

P22

QUANT.

48

1

8

1

1

5

1

1

15

3

8

6

6

6

6

2

6

1

3

3

1

1

DIMENS’ES (CM)

90◊210

110◊210

160◊240

635◊220

300◊310

150◊240

540◊240

135◊240

90◊240

160◊210

90◊210

80◊240

80◊120

60◊210

60◊120

80◊210

80◊210

150◊240

80◊240

200◊280

300◊240

90◊210

TIPO

PORTA DE ABRIR - 1 FOLHA

PORTA DE ABRIR - 1 FOLHA

PORTA DE ABRIR - 2 FOLHAS

PORTA CAMAR√O - 8 FOLHAS

PORTA DE CORRER - 4 FOLHAS

PORTA DE CORRER - 2 FOLHAS

PORTA DE CORRER - 4 FOLHAS

PORTA DE ABRIR COM MOLA DE
FECHAMENTO AUTOM¡TICO- 1 FOLHA

PORTA DE ABRIR - 1 FOLHA

PORTA DE ABRIR - 2 FOLHAS

PORTA DE ABRIR COM VISOR - 1 FOLHA

PORTA DE ABRIR - 1 FOLHA

PORTA DE ABRIR - 1 FOLHA

PORTA DE ABRIR - 1 FOLHA

PORTA DE ABRIR - 1 FOLHA

PORTA DE ABRIR - 1 FOLHA

PORTA DE ABRIR - 1 FOLHA

PORTA DE CORRER - 2 FOLHAS

PORTA DE ABRIR - 1 FOLHA

PORTA DE CORRER  - 3 FOLHAS

PORTA DE CORRER - 4 FOLHAS

PORTA DE ABRIR - 1 FOLHA

MATERIAL

ALUMÕNIO COM ACABAMENTO BRANCO
FOSCO

ALUMÕNIO COM ACABAMENTO BRANCO
FOSCO

ALUMÕNIO COM ACABAMENTO PRETO
FOSCO + VIDRO

MADEIRA DE DEMOLI«√O

MADEIRA DE DEMOLI«√O

MADEIRA DE DEMOLI«√O + VIDRO

ALUMÕNIO COM ACABAMENTO PRETO
FOSCO + VIDRO

ALUMÕNIO COM ACABAMENTO PRETO
FOSCO + VIDRO

ALUMÕNIO COM ACABAMENTO PRETO
FOSCO

ALUMÕNIO COM ACABAMENTO BRANCO
FOSCO

ALUMÕNIO COM ACABAMENTO BRANCO
FOSCO + VIDRO

ALUMÕNIO COM ACABAMENTO PRETO
FOSCO

ALUMÕNIO COM ACABAMENTO PRETO
FOSCO + TELA MET¡LICA COM MESMO

ACABAMENTO

ALUMÕNIO COM ACABAMENTO PRETO
FOSCO

ALUMÕNIO COM ACABAMENTO PRETO
FOSCO + TELA MET¡LICA COM MESMO

ACABAMENTO

ALUMÕNIO COM ACABAMENTO PRETO
FOSCO

ALUMÕNIO COM ACABAMENTO PRETO
FOSCO + TELA MET¡LICA COM MESMO

ACABAMENTO

MADEIRA DE DEMOLI«√O

ALUMÕNIO COM ACABAMENTO PRETO
FOSCO + TELA MET¡LICA COM MESMO

ACABAMENTO

ALUMÕNIO COM ACABAMENTO PRETO
FOSCO

MADEIRA DE DEMOLI«√O

CHUMBO COM ACABAMENTO BRANCO
FOSCO

QUADRO DE ABERTURAS E JANELAS

REF.

A01

A02

A03

A04

A05

A06

J01

J02

J03

J04

J05

J06

J07

J08

J09

J10

J11

J12

QUANT.

7

7

3

3

3

3

80

12

7

7

6

1

1

1

1

2

1

1

DIMENS’ES (CM)

300x120x120

22x120X120

40x90x120

70x90x120

90x120x120

130x120x120

80x130x110

160x200x40

110x210x30

150x70x170

260x70x170

180x50x190

180x50x120

540x310x0

540x70x240

200x50x320

180x50x320

160x200x40

TIPO

ABERTURA TELADA

ABERTURA TELADA

ABERTURA TELADA

ABERTURA TELADA

ABERTURA TELADA

ABERTURA TELADA

1 FOLHA MAXIM-AR E 1 FOLHA FIXA

2 FOLHAS MAXIM-AR E 4 FOLHAS FIXAS

1 FOLHA MAXIM-AR E 1 FOLHA FIXA

2 FOLHAS MAXIM-AR

4 FOLHAS MAXIM-AR

1 FOLHA FIXA FIXA

1 FOLHA FIXA

7 FOLHAS FIXAS

4 FOLHAS FIXAS

2 FOLHAS MAXIM-AR

2 FOLHAS MAXIM-AR

6 FOLHAS FIXAS

MATERIAL

ALUMÕNIO COM ACABAMENTO PRETO
FOSCO + TELA MET¡LICA COM MESMO

ACABAMENTO
ALUMÕNIO COM ACABAMENTO PRETO

FOSCO + TELA MET¡LICA COM MESMO
ACABAMENTO

ALUMÕNIO COM ACABAMENTO PRETO
FOSCO + TELA MET¡LICA COM MESMO

ACABAMENTO
ALUMÕNIO COM ACABAMENTO PRETO

FOSCO + TELA MET¡LICA COM MESMO
ACABAMENTO

ALUMÕNIO COM ACABAMENTO PRETO
FOSCO + TELA MET¡LICA COM MESMO

ACABAMENTO
ALUMÕNIO COM ACABAMENTO PRETO

FOSCO + TELA MET¡LICA COM MESMO
ACABAMENTO

ALUMÕNIO COM ACABAMENTO PRETO
FOSCO + VIDRO

ALUMÕNIO COM ACABAMENTO PRETO
FOSCO + VIDRO

ALUMÕNIO COM ACABAMENTO PRETO
FOSCO + VIDRO

ALUMÕNIO COM ACABAMENTO PRETO
FOSCO + VIDRO

ALUMÕNIO COM ACABAMENTO PRETO
FOSCO + VIDRO

ALUMÕNIO COM ACABAMENTO PRETO
FOSCO + VIDRO

ALUMÕNIO COM ACABAMENTO PRETO
FOSCO + VIDRO

ALUMÕNIO COM ACABAMENTO PRETO
FOSCO + VIDRO

ALUMÕNIO COM ACABAMENTO PRETO
FOSCO + VIDRO

ALUMÕNIO COM ACABAMENTO PRETO
FOSCO + VIDRO

ALUMÕNIO COM ACABAMENTO PRETO
FOSCO + VIDRO

ALUMÕNIO COM ACABAMENTO PRETO
FOSCO + VIDRO
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HALL DE EXPOSI«√O
A: 35,5 m2

MEZANINO
A: 39,4 m2

TERRA«O
A: 42,9 m2

SALA MULTIUSO 1
A: 25,1 m2

SALA MULTIUSO 2
A: 25,1 m2

JARDIM
A: 22,6 m2 J02

P06 P06

PROJE«√O DA COBERTURA

PROJE«√O DA COBERTURA

PROJE«√O DA COBERTURA

N

PLANTA BAIXA - T…RREO
esc: 1/125

1

PLANTA BAIXA - SEGUNDO PAVIMENTO
esc: 1/125

2

A

BB

C C



GSPublisherVersion 695.16.67.100
GSEducationalVersion

ALUNA:
THALITA KELLY LIMA GOMES

ORIENTADOR:
YURI QUEIROZ ABREU TORRES

CONTE⁄DO: PLANTA DE IMPLANTA«√O E COBERTURA, PLANTA DE SITUA«√O,
CORTES AA, BB E CC, FACHADAS FRONTAL E LATERAL DIREITA

FOLHA:
4/4

OBSERVA«’ES: espessura plantibanda=15cm; espessura laje=10cm;
calha 25cm

ESCALA: INDICADADATA:
JAN 2022
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VAGA
SERVI«O

CARGA E
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CALHA

RESERVAT”RIO
DE ¡GUA

CAPACIDADE: 12.000l
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RADIOLOGIA

COPA/
REFEIT”RIO D.M.L.CIRC.
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T…CNICOS

OPERADO.
DE CAMPO
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DIRE«√OLAVAT.
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QUARENTENA
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CONCRETO APARENTE

REVESTIMENTO CER¬MICO
TIJOLINHO

ALUMÕNIO COM ACABAMENTO
PRETO FOSCO

VIDRO TEMPERADO

TELA MET¡LICA COM
ACABAMENTO PRETO FOSCO

ALUMÕNIO COM ACABAMENTO
PRETO FOSCO

VIDRO TEMPERADO
TELA MET¡LICA COM
ACABAMENTO PRETO FOSCO TIJOLO DE BARRO

CONCRETO APARENTE

REVESTIMENTO CER¬MICO
TIJOLINHO

TIJOLO DE BARROMADEIRA DE DEMOLI«√O
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PLANTA DE IMPLANTA«√O E COBERTURA
esc: 1/125

1

CORTE AA
esc: 1/200

3

CORTE BB
esc: 1/200

4

CORTE CC
esc: 1/200

5

FACHADA FRONTAL
esc: 1/200

6

FACHADA LATERAL DIREITA
esc: 1/200

7

PLANTA DE SITUA«√O
esc: 1/500

2

CA

TO

0,17

16,20%

TP 63,35%

¡REA
TERRENO

¡REA TOTAL
CONSTRUÕDA

12.149m≤

2.123,83m≤


