
1. APRESENTAÇÃO DO TEMA

O tema escolhido para o trabalho de conclusão de curso (TCC), no curso de Arquitetura

e Urbanismo, busca se aprofundar no tema de abandono de animais domésticos; no

município de Goiânia com imediação de Aparecida de Goiânia, onde não possui

nenhum abrigo para animais abandonados públicos, que possa abrigar vários animais

ao mesmo tempo, existentes Organização Não Governamentais (ONGs) que não

consegue tratar de todos os animais resgatados, porque não tem um local especifico

para esses animais, a criação do Centro de Assistência e Acolhimento de cães e gatos

será um local em que esses animais terão as suas necessidades atendidas. O objetivo

principal da elaboração do centro de acolhimento e diminuir a população de animais

abandonados das ruas de Goiânia e sua imediação, cuidando assim dos cães e gatos

até encontrar um lar.

O local será projetado visando as necessidades desses animais, tendo sempre a

segurança, saúde e bem-estar de todos eles. Os cães e gatos podem transmitir

algumas doenças, como a Giardíase, Leptospirose, Raiva, Infecção por Estafilococos,

Toxoplasmose e várias outras, que podem ser transmitidas por vírus, carrapatos etc.
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2. ABORDAGEM TEMÁTICA

O surgimento da comercialização dos animais, aumentou bastante o número de

animais abandonados ou que estão para a adoção, inclusive para aqueles que não tem

raça definida, como popularmente e chamado, o vira-lata. “Segundo a ABINPET –

Associação Brasileira da Indústria de Produto para animais domésticos, existe,

aproximadamente 106,2 milhões de animais domésticos, os gatos estão com 21,3

milhões e os cachorros com 37,10 milhões.”

Na atualidade a vida urbana, os animais domésticos estão cada dia mais conquistando

seu lar tanto querido. Com a proliferação das clinicas veterinárias, dos pet shops, em

todo o mundo. Foram criadas varias leis que protege e reconhece os direitos dos

animais.

Os animais abandonados estão espalhados pela cidade, onde não existe segurança,

não se tem comida adequada, doentes, magros, sujos, com filhotes, invisíveis aos olhos

da população.

No dia 13 de Novembro de 2020, foi inaugurado o primeiro Hospital Público Veterinário

de Goiânia, onde atenderão inicialmente cães é gatos de todos os portes e idade. No

começo será prestado assistência para os animais encaminhados por ONGs, por

protetores individuais e por pessoas de baixa renda.3. PROPOSTA PROJETUAL
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto visa atender é acolher os animais domésticos abandonados, tem como

iniciativa, retirar cães e gatos em situação de rua, e dar uma vida melhor para

ambos, o maior desafio para concluir esse trabalho, foi encontrar uma forma de

encaixar essa edificação dentro da cidade de Goiânia, pois a maioria dos locais

são áreas residências. Este trabalho tem como objetivo somar como referência

para um possível centro de acolhimento, pegando referencias de outros países

de abrigos como uma boa estrutura, e mostrar que a arquitetura e uma aliada

para solucionar problemas sociais.


