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1. TEMA 

 

O principal objetivo deste trabalho é criar um projeto arquitetônico que 

seja modelo de referência para cuidados com animais domésticos de forma 

gratuita e de qualidade. Visando, assim, minimizar os danos causados pelo 

abandono e maus tratos a animais de rua e os de família de baixa renda. A ideia 

é a criação e uma estrutura que proporcione bem estar e qualidade de vida para 

os animais. 

Dentro desta estrutura terá um espaço destinado para campanhas de 

adoção e conscientização da população sobre as consequências de uma 

superpopulação e o aumento das zoonoses. É importante que o projeto 

dissemine ideias de controle populacional mostrando os benefícios do ponto de 

vista das pessoas, principalmente. Pois o que os habitantes da cidade veem 

primeiramente é o benefício próprio para depois o do próximo, que neste caso é 

o animal. 

Este hospital atuará no atendimento e também no resgate e 

reabilitação de animais de rua, proporcionando também um lar temporário, 

visando à inserção do mesmo na sociedade pelo processo de adoção. 

Sendo assim, os focos principais deste projeto são: 

- Controle populacional. 

- Facilitar o acesso da população a tratamentos médicos veterinários de forma 

gratuita e de qualidade. 

- Disseminação de informação aos proprietários das responsabilidades inerentes 

sobre a posse de animais domésticos. 

- Respeito às pessoas, ao meio ambiente e impreterivelmente aos animais. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

Atualmente na cidade de Uberlândia e região a população se depara 

com uma enorme quantidade de animais vivendo nas ruas em condições 

precárias e insalubres. Há ONG’s e pessoas que lutam diariamente contra esses 

parâmetros, dedicando seu tempo a favor de medidas que recuperam e ajudam 

no controle de natalidade e de possíveis zoonoses.  
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Dentro deste quadro há também a parcela de famílias de baixa renda 

que possuem animais domésticos e que não tem condições de manter padrões 

saudáveis para os mesmos. Os serviços disponibilizados para cuidado e controle 

dos animais são proporcionados por hospitais veterinários privados, o que 

dificulta e muito o acesso destas ONG’s e das famílias, pois geralmente os 

custos são altos e quase inacessíveis. Devido a estes padrões muitas pessoas 

desistem de seus animais e os abandona deixando-os a mercê da própria sorte. 

De acordo com o artigo 103 do Código Municipal de Saúde (Lei 

10.715/2011) “é vedada a permanência de animais em logradouros públicos”, 

sendo exceção os que possuem dono. Apesar de existirem estas leis, que 

abrangem nível federal, o que se vê na pratica é que a situação só se agrava 

com o passar dos anos. Já o artigo 104 da mesma lei, diz que os animais que se 

encontram nestas situações “será apreendido e recolhido ao Centro de Controle 

de Zoonoses”, o que, também, não funciona. Como de fato as leis não passam 

do papel para a realidade, o número de animais abandonados cresce e isso 

provoca uma cadeia de descontrole, pois os animais procriam sem controle 

nenhum e com isso cresce o número populacional trazendo o aumento também 

das zoonoses.  

Pesquisas realizadas pela APA (Associação de Proteção Animal) 

mostram que há aproximadamente 40 mil animais soltos em Uberlândia, sendo 

25 mil cães e 15 mil gatos. Este crescente número apresenta riscos para a 

população, trazendo possíveis doenças que são transmitidas através do contato 

com estes animais, como: raiva, toxoplasmose, sarna e leishmaniose. Isto vai 

além destas contaminações, trazendo outros riscos para a população como, por 

exemplo, agressões que partem tanto das pessoas para com os animais como 

dos animais para com as pessoas. 

Há iniciativas de controle de natalidade para animais que tem dono, 

como é o caso do Programa de Castração que a Universidade Federal de 

Uberlândia (UFU) oferece as famílias de baixa renda. Foi feito uma parceria do 

Hospital Veterinário com a Prefeitura Municipal de Uberlândia que se iniciou em 

janeiro de 2009, onde são realizadas cerca de 80 cirurgias de castração por mês. 

Porém este número é insuficiente, visto que há dezenas de milhares de animais 

sem dono. O projeto conta com partes burocráticas que dificultam ainda mais o 

acesso de famílias carentes a este projeto, pois é necessária a comprovação de 
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renda de até três salários mínimos e o projeto não custeia medicamentos e 

exames que estes animais possam a vir utilizar antes ou depois do procedimento 

de castração. 

Diante dos problemas apresentados, o objetivo principal deste 

trabalho é a criação de um Hospital Veterinário Público que atenderá pessoas 

de baixa renda e funcionará também como abrigo para animais de rua. Visando 

o controle populacional e de zoonoses. Com o hospital atendendo os animais de 

famílias carentes e de baixa renda, há a possibilidade real de que aumente o 

número de adoções. Pois as pessoas teriam uma garantia de custos de forma 

gratuita com a saúde do animal. 

 

3. METODOLOGIA  

 

A metodologia adotada para desenvolvimento deste trabalho terá sete 

etapas que abrange desde pesquisas e fundamentações teóricas até a 

elaboração de um partido arquitetônico. Para que isto seja possível, serão 

realizadas buscas em bibliografias que se referem ao tema e à legislação 

municipal. Tudo isso com o objetivo da elaboração de um espaço que seja 

referência social e arquitetônica. 

Quadro síntese da metodologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Como mostra no quadro síntese da proposta, o presente trabalho 

ocorrerá em duas partes: sendo a primeira um estudo abrangendo a temática 

escolhida, buscando referências e justificativas concretas que mostram a 

necessidade do desenvolvimento de um projeto arquitetônico. E a segunda parte 

é o desenvolvimento de um anteprojeto que suprirá as necessidades abordadas 

durante o processo de pesquisa. 

 

4. CRONOGRAMA DE TRABALHO 

Etapas do TFG 

CRONOGRAMA        -         Ano 2018 
Meses - Semanas 

Primeira entrega - 1º 
Semestre Primeira banca 

Segunda 
banca 

Março Abril Maio Junho Agosto Setembro Outubro Nov./Dez. 
1 2 3 4 1 2 3 4 

Escolha do tema  x               
Justificativa   x             
Identificação do tema de projeto;     x           
Justificativa e relevância do tema;     x           
Estudo de Caso 1       x         
Estudo de Caso 2        x         
Estudo de Caso 3       x         
Partido Arquitetônico/Conceito         x     X 
Planta Baixa           x x x 
Detalhes           x x x 
Cortes             x x 
3D               x 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

5. REFERÊNCIAL TEÓRICO 

 

Nesta parte do trabalho serão abordados temas e fontes que tem 

relação direta com o objetivo principal deste trabalho. Serão condicionantes para 

elaboração das próximas etapas deste trabalho: a escolha do sítio, onde abrigará 

o projeto arquitetônico e o programa de necessidades, ponto importante para 

elaboração dos espaços que irão compor o edifício e do entorno. 
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5.1. Relação Homem-animal 

 

A relação entre homem e animal doméstico vem sendo aproximada há 

milhares de anos. E com o passar dos anos esta aproximação vem se tornando 

cada vez mais importante para ambos. A domesticação é um processo que parte 

de milhares de anos atrás, onde vemos que trata-se de uma evolução assim 

como o raciocínio humano.  

“A evidência arqueológica mais antiga dessa amizade, uma mulher 

enterrada junto de seu cão encontrada em Israel, data de 12 000 anos atrás. Mas 

sabe-se que essa domesticação se iniciou bem antes, há mais de 100.000 anos, 

quando os ancestrais do homem começaram a dar abrigo aos filhotes de lobos 

que rondavam seus acampamentos” (TEIXEIRA, 2007). A partir destas 

evidencias nota-se que a princípio o cão tinha outra utilidade, não apenas 

companhia como nos dias de hoje. A primeira função aplicada a esta “parceria” 

era a de proteção e ajuda na caça em troca de comida. Enfim, a partir desta 

iniciação podemos dizer que o animal doméstico que conhecemos hoje é fruto 

de uma ação humana. 

 
Pintura rupestre evidenciando o animal junto ao homem. Fonte: Google. 

 

Atualmente é quase incomum um lar sem um animal doméstico, isto só 

salienta a ideia de que a companhia do animal para o ser humano não supre 

somente a função de acompanhante, mas também na manutenção de sua saúde 

mental e física. Há diversos estudos desenvolvidos que evidenciam o benefício 

que a companhia animal trás.  
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Outro fato interessante é que nota-se que com a popularização dos 

animais nas casas das pessoas é comum, atualmente, nos depararmos com 

famílias que preferem a introdução de um animal no lar como membro do que 

ter um filho, por exemplo. Esta ideia está ganhando cada vez mais espaço na 

sociedade e isto traz a necessidade da ampliação e diversificação do mercado 

que atendam as carências desta população. É crescente o número de serviços 

para melhorar a qualidade de vida dos bichinhos, tanto no quesito bem estar 

como na saúde. 

No Brasil, em algumas regiões podemos ver que já há certo avanço nas 

Políticas Públicas voltada para o bem estar e controle populacional dos animais. 

Há incentivos com projetos de castração e colocação de chips de identificação, 

campanhas de vacinação gratuitas e organização de projetos de adoção e 

conscientização da população; infelizmente, ainda é uma realidade rara em 

nosso país. 

 

5.2. Humanização e bem estar dos animais 

 

 
Fonte: Google. 

 

“O bem-estar animal é um termo que descreve uma qualidade 

potencialmente mensuráveis de um animal vivo em um determinado momento e, 

portanto, é um conceito científico. Grande parte da discussão sobre bem-estar 

animal recai no que os seres humanos fazem sobre isso, ou deveriam fazer 

sobre. Tal questão, sobre o que as pessoas devem fazer, é uma questão ética. 
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O estudo científico do bem-estar animal deve ser separado da ética. Os animais 

sempre tiveram bem-estar, mas o que os seres humanos sabem sobre isso, 

modifica-se ao longo do tempo” (BROOM, 2003). 

Nos dias atuais há um constante crescimento e preocupação no bem estar 

animal e na qualidade de vida dos animais de estimação, isto de forma indireta 

reflete na vida dos cidadãos, pois com o aumento da qualidade de vida dos 

bichinhos diminuem as zoonoses e a superpopulação, por exemplo. 

“Uma pesquisa revelou que aproximadamente 98% dos proprietários sentem 

que o cão é ou quase é um membro da família. Resultados também indicam que 

54% dos proprietários de cães são emocionalmente dependentes de seus 

animais. Esse achado é paralelo ao de que 59% deixam que seus cães durmam 

em suas camas. Outra pesquisa revelou ainda que, na situação hipotética de 

viverem em uma ilha deserta 57% dos donos de animais gostariam de ter seus 

bichos como companhia do que a de um ser humano” (ROSSI, 2000). 

Algumas pesquisas mostram que o Brasil está em 2º lugar no mercado do 

segmento de cuidados e consumo para animais, perdendo apenas para os 

Estados Unidos. Com base nisso é possível notar o potencial de mercado a ser 

explorado, isto devido a carência dos serviços oferecidos para manter o bem 

estar dos animais e consequentemente dos donos. 

Devido a esta mudança comportamental das famílias, a medicina veterinária 

ganhou mais destaque, pois não se trata de buscar atendimento só nos 

momentos em que a doença já está instalada e, sim, a manutenção e 

acompanhamento da saúde afim de evitar estas doenças que tiram o bem estar 

dos animais e dos donos. 
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6. ESTUDOS DE CASO 

 

6.1. HOSPITAL VETERINÁRIO CANIS MALLORCA 

 
Fonte: Archdaily. 

 

Este Hospital está localizado em Palma na Espanha e foi executado em 

2014. O projeto foi implantado em um “lote trapezoidal, onde o edifício se adapta 

a essa forma utilizando a máxima superfície permitida” (BRANT, 2015). 

Com uma área total de 1538 m² a “estrutura d edifício é composta por 

pilares metálicos soldados de forma composta com a chapa metálica juntamente 

com o concreto armado” (BRANT, 2015), devido a esta estrutura o mesmo conta 

com uma planta baixa livre, facilitando assim a estruturação dos espaços 

internos, sendo a mudança dos mesmos mais facilitada. 

A fachada frontal que dá o acesso principal ao prédio é toda envidraçada, 

permitindo a total entrada de luz da manhã na recepção do edifício, este espaço 

foi pensado desta forma, pois o restante da obra é quase totalmente isolado, 

sendo esta uma exigência da vigilância sanitária os ambientes serem isolados e 

esterilizados. 
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Detalhe da fachada principal/recepção. Fonte: Archdaily. 

 

“A composição das outras três fachadas foi realizada seguindo uma 

ordem marcada pelas necessidades de luz e ventilação que requeriam cada um 

dos espaços. Para isso foram suficientes três modelos de aberturas (de 

dimensões 50x240 cm, 100x240 cm e 150x240 cm)” (BRANT, 2015). 

Uma solução para a parte interna do edifício, principalmente em 

ambientes como o centro cirúrgico que geralmente é desprovido de iluminação 

natural, foi abrir aberturas – claraboias – em ambientes indiretamente ligados a 

estes. Como por exemplo, em um corredor que antecede a entrada das salas 

cirúrgicas, sendo assim, foi possível levar esta iluminação sem quebrar 

protocolos da vigilância sanitária e o ambiente ainda ganha com economia e 

aproveitamento dos recursos naturais. “As fachadas estão revestidas no térreo, 

produzindo no edifício uma lamina com textura e brilho diferentes e que facilita a 

manutenção contínua derivada de seu uso” (BRANT, 2015). 
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Corte esquemático evidenciando as claraboias. Fonte: Archdaily. 

 

“As instalações de serviço foram projetadas de forma a priorizar a 

eficiência energética e são aparentes, o que permite cumprir com os requisitos 

fundamentais: realizar os trabalhos de reparação e manutenção de forma limpa, 

cômoda e simples e poder melhorar ou ampliar as instalações existentes 

facilmente” (BRANT, 2015). 

 

 
Planta de cobertura. Fonte: Archdaily. 
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Planta baixa térreo. Fonte: Archdaily. 

 

 

Planta baixa primeiro piso. Fonte: Archdaily. 

 

 

Planta baixa subsolo. Fonte: Archdaily. 
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O projeto traz funcionalidade e um total aproveitamento dos espaços, o 

que foi uma exigência do proprietário para o projeto. “Foram criadas áreas 

abertas, multifuncionais e interconectadas entre si. O desenho do projeto e a 

eficiente escolha de materiais tornaram possível cumprir um orçamento muito 

apertado” (BRANT, 2015). 

As considerações finais do projeto é que o mesmo alia funcionalidade com 

máximo aproveitamento dos espaços e economia energética. A estrutura, por 

ser metálica e pré-fabricada, também traz economia e rapidez na consolidação 

do edifício. No anteprojeto que está sendo desenvolvido através desta 

monografia, serão utilizados estes mesmos recursos, trazendo certa facilidade e 

economia na manutenção do mesmo. 

 

6.2. HOSPITAL VETERINÁRIO CONSTITUICIÓN 

 
Fonte: Archdaily. 

 

 Trata-se de um projeto de 450m² localizado em L’Alcúdia de Crespins, na 

cidade de Valência na Espanha. O Hospital veterinário é aberto 24 horas e é 

especializado em animais de pequeno porte. Funciona também como um centro 

de aprendizagem de estudantes de Medicina Veterinária. 

  O projeto busca “ordem, a harmonia, o acolhimento, a limpeza, a 

funcionalidade e a transparência” (BRANT, 2017) de acordo com os 

idealizadores do projeto. É possível ver estas características nos ambientes do 

edifício, através do tratamento que estes receberam. Como por exemplo, o 

“revestimento é feito com um porcelanato que imita madeira, e com uma grande 
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demonstração de atenção ao acolhimento, esse elemento fornece tal qualidade 

e, de forma intuitiva, acompanha o visitante ao restante das áreas” (BRANT, 

2017). 

 
Detalhe do revestimento. Fonte: Archdaily. 

 

 Como observado na imagem, o revestimento traz aquilo que foi proposto 

pelo arquiteto. Outro detalhe é a disposição de várias silhuetas de animais de 

tamanhos e cores diferentes que é usada como elemento decorativo e ao mesmo 

tempo funcional, pois o mesmo mostra sinalizações de direção e a indicação de 

cada espaço. 

 “A fachada, projetada como uma segunda pele é composta por mais de 

500 tiras metálicas com uma composição estudada de cor que serve como 

suporte para a sinalização” (BRANT, 2017). 

 
Detalhe da fachada. Fonte: Archdaily. 
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 “Algumas das coisas que o cliente solicitou em sua encomenda do projeto 

era luminosidade, ar e liberdade para operar. Por isso, repensou-se a posição 

da sala de cirurgias, implantando-a mais próxima da fachada, permitindo a 

passagem de luz através do vidro opaco alheio às observações indiscretas” 

(BRANT, 2017). Outro detalhe é a separação dos ambientes na recepção, um 

destinado a cães e o outro a gatos. Isto com o intuito de evitar possíveis atritos. 

A utilização da iluminação natural de forma indireta é observada em todo o 

projeto, trazendo economia energética, diferencial projetual e conforto ambiental 

para os que frequentam o ambiente. 

 

 
Planta baixa. Fonte: Archdaily. 
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Cortes esquemáticos. Fonte: Archdaily. 

 

 
Fachadas. Fonte: Archdaily. 

 

Considerações finais: o projeto obedece aos requisitos propostos, 

trazendo harmonia aos ambientes aliando eficiência dos espaços com o conforto 

ambiental. Como o hospital tem funcionamento direto 24 horas, estes pontos 

somam com a economia de custos do estabelecimento. Estes pontos positivos 

serão utilizados no projeto do hospital veterinário que está sendo desenvolvido. 
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6.3. CLINICA VETERINÁRIA ALCABIDECHE-VET 

 
Fonte: Archdaily. 

 

 O projeto desta clinica foi executado em 2009 e a mesma conta com uma 

área construída de 300m² localizado na cidade de Alcabideche em Portugal. 

Devido a sua fundação do edifício inteiro fica suspenso, trazendo movimento. 

 A estrutura é toda em concreto aparente, deixando a construção 

monocromática. O projeto em si é basicamente composto por um corredor único 

que distribui as salas em ambos os lados. Para trazer mais originalidade aliada 

a funcionalidade cada sala é composta por um volume único e diferente. 

 
Fonte: Archdaily. 

 
Fonte: Archdaily. 
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 “Para quebrar o desinteresse de um corredor demasiado comprido, e 

proporcionar a entrada de luz natural, deslocaram-se os volumes em ambas as 

direções. Desse afastamento surgiram os vãos” (ARCHDAILY, 2016). O projeto 

da clínica de modo geral é bem simples e harmoniosa: concreto aparente, vidro 

fumê, cores neutras e monocromáticas no interior. Desta forma, o mesmo torna-

se funcional e econômico, 

 Foram dispostas claraboias em pontos de projeto para trazer iluminação 

natural aliada a fachadas de vidro fumê branco. Desta forma, utiliza-se dos 

recursos naturais e ao mesmo tempo, traz economia energética. 

 

 
Planta de implantação. Fonte: Archdaily. 
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Planta de baixa. Fonte: Archdaily. 

 

Fachadas. Fonte: Archdaily. 
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Cortes. Fonte: Archdaily. 

 

 Concluindo, trata-se de um edifício com princípios simples, porém 

eficientes. O concreto aparente traz minimalismo para a edificação que está em 

balanço devido a sua fundação, trazendo leveza para o projeto. O mesmo 

também traz claraboias e fachadas em vidro fumê aproveitando o máximo de 

iluminação natural, ou seja, o projeto é minimalista e eficiente. 

 

6.4. CLINICA VETERINÁRIA MASANS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Archdaily. 
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 Localizado na cidade de Chur na Suíça, o Hospital Veterinário Masans 

tem 1145m2 e conta com uma equipe de 17 veterinários e medicina com 

tecnologia de ponta. O projeto foi concebido em 2014 e conta com uma estrutura 

pensada de forma a perfeiçoar o máximo o espaço escolhido para o projeto. 

 “O edifício é em parte subterrâneo e o telhado verde serve como um jardim 

e um parque infantil para o conjunto habitacional construído no mesmo terreno. 

Os ambientes que exigem luz natural são colocados no perímetro da planta 

baixa, enquanto espaços como armazéns, laboratórios e salas de cirurgia que 

precisam de luz artificial são movidos para o núcleo” (DELAQUA, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Archdaily. 

 

 Quanto a parte interna do projeto, os arquitetos optaram por cores 

monocromáticas, em sua maioria branca, o concreto aparente e o piso em linóleo 

cinza claro para conferir um espaço harmonioso e que traga serenidade para os 

frequentadores, como os animais e os funcionários. O projeto conta com um pé 

direito alto, e espaços bem amplos complementando a harmonia e ambientação 

do edifício. 
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Planta baixa subsolo. Fonte: Archdaily. 

 

 

Planta baixa térreo. Fonte: Archdaily. 

 

 “Como clínicas exigem muitos e diferentes tipos de equipamentos de 

diagnóstico foi decidido tornar a infraestrutura de instalações exposta ao longo 



25 
 

UBERLÂNDIA - MG 
2018 

 

da circulação e manter o caráter técnico da instituição. Os forros de salas de 

exame, cirurgia e recreação são cobertos por painéis de fibras de vidro 

pendurados no teto, trabalhando o isolamento acústico” (DELAQUA, 2015). 

 Considerações finais: levando em consideração todos os pontos 

mostrados, o projeto tem aproveitamento quase total da área, pois conta com 

uma estrutura pensada de forma a facilitar os acessos e aproveitamento dos 

recursos naturais. Tem telhado jardim, que pode ser utilizado pelos moradores 

do condomínio ao qual se encontra ao sul do edifício, melhorando a qualidade 

de vida dos moradores do entorno e no isolamento térmico da edificação. O 

projeto é moderno e minimalista, com a forma que se adéqua ao terreno. Todos 

estes pontos serão levados em consideração na etapa de anteprojeto do hospital 

veterinário desenvolvido neste trabalho de conclusão de curso. 

 

 

7. REQUISITOS DE PROJETO 

 

7.1. PERFIL DOS USUÁRIOS 

 

O projeto em questão trata-se de uma proposta arquitetônica para um 

hospital veterinário público, portanto o público alvo deste tema são os animais 

domésticos, de preferência os de família carente e dos donos de abrigo. Quanto 

ao projeto arquitetônico, o espaço será pensado de forma a proporcionar 

qualidade de vivência tanto para os animais, quanto para os funcionários, 

veterinários e donos dos animais. 

 Foi realizada uma pequena pesquisa para levantamento de dados que 

mostrem o percentual de pessoas que acham importante a implantação de um 

Hospital Veterinário Público: 
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A pesquisa foi respondida por 28 pessoas e 96,4% delas acreditam ser 

importante a implantação de um Hospital Veterinário Público. Como apresentado 

neste trabalho é evidente que os serviços oferecidos para a saúde e bem estar 

dos animais doméstico é caro e muitas vezes insatisfatório e inacessível para 

muitas famílias de baixa renda. A intenção deste trabalho é priorizar estas 

famílias que queiram cuidar da saúde e bem estar de seus animais de forma 

gratuita. 

Com base nos estudos feitos, foi desenvolvido um programa de 

necessidades que trará uma divisão setorizada dos espaços para proporcionar 
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a qualidade de vivência esperada para os frequentadores do local. A setorização 

foi dividida em quatro setores, sendo eles: área hospitalar, área funcionários, 

área administrativa e internação. 

Quanto a área externa, o paisagismo será pensado de forma a 

proporcionar a convivência dos moradores do entorno com o hospital, mesmo 

que de forma indireta, como uma praça, por exemplo. 
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7.2. LIMITAÇÕES DE PROJETO 

 

Nesta etapa do trabalho apresentamos as condicionantes legais para 

elaboração do partido arquitetônico deste estudo em questão. Estas diretrizes 

são importantes para orientação quanto as condições em que deve se 

apresentar este projeto arquitetônico. 

 

7.2.1. Código Municipal de Obras do Município de Uberlândia 

 

O código de Obras Municipal é um conjunto de leis que servem para que 

a administração municipal fiscalize e controle os espaços construídos. O código 

de Obras de Uberlândia foi utilizado para elaboração deste trabalho e para a 

escolha do sitio onde estará localizado o projeto; o mesmo encontra-se no Anexo 

deste trabalho.  

 

7.2.2. Uso e Ocupação do Solo de Uberlândia 

 

O presente trabalho que está sendo desenvolvido se situa na ZR2 (Zona 

Residencial 2) dentro da lei de uso e ocupação do solo de Uberlândia. 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Uberlândia. 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Uberlândia. 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Uberlândia. 

 O bairro escolhido se situa na ZR2 (Zona Residencial 2) como já 

mencionado anteriormente e as restrições de adequação a esta zona está mais 

detalhada a seguir:  

Fonte: Prefeitura Municipal de Uberlândia. 

 

7.2.3. RESOLUÇÃO RDC/ANVISA Nº 306, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2004 

 

A resolução da Anvisa dita normas para manipulação, estocagem, 

armazenamento, controle de resíduos infectantes da área da saúde etc. A 

presente resolução estará no anexo deste trabalho. 
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7.2.4. RESOLUÇÃO Nº 1015, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2012 

 

“Conceitua e estabelece condições para o funcionamento de 

estabelecimentos médico veterinários de atendimento a pequenos animais e dá 

outras providências” (RESOLUÇÃO Nº 1015). O mesmo encontra-se no anexo 

deste trabalho. 

 

7.2.5. LEI DO SISTEMA VIÁRIO DE UBERLÂNDIA 

 

A lei do Sistema Viário é responsável por estabelecer as diretrizes para uso 

e funcionamento das vias de Uberlândia e é regida pela Lei Municipal Nº 10.686 

de 20 de Dezembro de 2010 e a mesma segue no anexo deste trabalho. 

 

7.2.6. DECRETO Nº 2486 DE COMBATE A INCÊNDIO 

 

A lei de Combate a Incêndio de Uberlândia dita diretrizes para auxiliar no 

combate e prevenção de incêndio em estabelecimentos que são frequentados 

por pessoas. A lei que rege em nosso município é o Decreto nº 2486 de 11 de 

Novembro de 1983 que regulamenta a Lei Nº 3708 de 28 de Setembro de 1982 

e a mesma consta no caderno de Anexos deste trabalho. 

 

8. CONTEXTUALIZAÇÃO DO LOCAL 

 

8.1. CONTEXTO HISTÓRICO E A LOCALIZAÇÃO DE UBERLÂNDIA 

  
Localização de Uberlândia e do terreno. Fonte: Google. 
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“A cidade de Uberlândia foi emancipada de Uberaba no final da década 

de 1880. Sua denominação atual foi introduzida pela Lei Estadual 1 128, de 19 

de outubro de 1929. É também a principal e maior cidade do Triângulo Mineiro. 

Conta ainda com localização geográfica privilegiada, já que, com a sua malha 

rodoviária, está ligada aos grandes centros nacionais, como São Paulo, Rio de 

Janeiro, Belo Horizonte, Goiânia e Brasília. Os maiores centros econômicos do 

Brasil contam com Uberlândia como ponto de ligação” (WIKIPEDIA, 2018). 

Segundo o site Minascon “Uberlândia é um dos grandes centros 

econômicos de Minas. Localizada no Triângulo Mineiro, Uberlândia tem o maior 

PIB da região e o segundo maior do estado, atrás apenas da capital, Belo 

Horizonte.  É a quarta cidade do interior do país em população e geração de 

emprego. A cidade detém o segundo mercado consumidor de MG e é também a 

segunda cidade mineira com o maior desenvolvimento nas áreas da saúde, 

educação, emprego e renda” (MINASCON, 2017). 

Segundo o site Diário de Uberlândia, registrou um crescimento 

populacional de 1,03% entre os anos de 2016 a 2017, tendo atualmente uma 

população estimada em 676.613 habitantes, o que representa um aumento de 

6.941 pessoas no período de um ano. Divulgadas pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), com data de referência em 1º de julho de 2017. 

A taxa de crescimento populacional em Uberlândia foi maior do que a verificada 

no país (0,77%) e em Minas Gerais (0,58%). Ainda de acordo com o IBGE, 

Uberlândia tem população maior do que nove capitais brasileiras (Aracaju, 

Cuiabá, Porto Velho, Florianópolis, Macapá, Rio Branco, Vitória, Boa Vista e 

Palmas). 

 Com todo o privilégio de localização da cidade, vários empresários dos 

ramos têxteis e de telecomunicações se firmaram na cidade com investimentos, 

transformando Uberlândia no maior centro de distribuição atacadista da América 

Latina, referência no setor do comercio, serviços de call center e 

telecomunicações. 
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8.2. CARACTERÍSTICAS DO BAIRRO ESCOLHIDO 

 

 
Localização do Bairro. Fonte: Google Maps. 

 

O terreno escolhido para este trabalho está localizado na Zona Oeste de 

Uberlândia no bairro Jardim Patrícia. Não há muitos registros históricos do bairro 

em si, mas sabe-se que o mesmo foi emancipado do bairro vizinho o Luizote há 

muitos anos. De acordo com o site População.net, a população do bairro Jardim 

Patrícia no ano de 2010 era de 8.242 habitantes, fontes estas colhidas do IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 

De acordo com o mesmo site População.net, o bairro possuía em 2010 

uma população feminina superior a masculina em números de habitantes, sendo 

que da população de 8.242 habitantes, 50.73% eram mulheres e 49.27% de 

homens, levando os dados para números reais, a população feminina era de 

4.181 e a masculina era de 4.061. Levando em consideração que passaram-se 

oito anos desde a coleta destes dados, é provável que a população esteja bem 

maior. 
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Faixa etária do Bairro. Fonte: População.net 

  

De acordo com o gráfico desenvolvido pelo site População.net, nota-se 

que a maioria da população do bairro está na faixa etária entre 15 a 64 anos, 

sendo esta 68.6% da população total do bairro. Nota-se também que a segunda 

maior faixa etária da população está entre 0 a 14 anos, sendo 20.3% da 

população total. Concluímos que a população do bairro Jardim Patrícia é bem 

diversificada no quesito idade, não caracterizando o bairro por esta 

particularidade. 

Levando em consideração as pesquisas realizadas, nota-se que o bairro 

é bem localizado e o mesmo dispõe para a população dele e do entorno várias 

opções de comércios e serviços, facilitando a vida dos moradores da região por 

não precisarem fazer grandes deslocamentos para realizar tarefas simples do 

dia a dia, isto conta como ponto positivo para a qualidade de vida do que vivem 

neste bairro. 
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8.3. LOCALIZAÇÃO DO TERRENO E CARACTERÍSTICAS 

 

 
Localização do terreno escolhido. Fonte: Google Maps 

 

O terreno escolhido se situa na Zona Oeste de Uberlândia - Minas Gerais no 

bairro Jardim Patrícia. E para escolha do mesmo foi levado em consideração 

alguns pontos: a) a localização do terreno em uma das Avenidas mais 

movimentadas de Uberlândia, que fica próxima ao trevo da BR365 facilita a 

locomoção das pessoas de outros bairros. 

b) o terreno fica em um ponto estratégico que liga facilmente os bairro arredores 

como o Luizote, Dona Zulmira, Mansour, Jardim Europa, Jaraguá e Daniel 

Fonseca. Este entroncamento facilita o acesso dos moradores destes bairros 

vizinhos para usufruírem dos serviços do hospital.  

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 A hierarquia viária do local escolhido conta com Via Coletora que liga 

vários bairros e tem o acesso das linhas de ônibus T120, T121, T105, A127, 

sendo um bairro de fácil acesso para moradores de outras regiões de Uberlândia. 

Quanto as outras vias, são Locais, pois a maior parte do bairro é Residencial. O 

terreno tem dois acessos: um pela Avenida Jose Fonseca e Silva (Via Coletora) 

e um acesso pela Rua Nego Amâncio (Via Local). Estes acessos serão 

importantes para a elaboração dos fluxos externos do Hospital. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 O local escolhido tem seu Norte na Avenida Jose Fonseca e Silva, sendo 

esta parte mais movimentada no decorrer do dia. A parte Sul do terreno tem uma 

insolação mais amena. Os ventos dominantes são provenientes em sua maioria 

do Nordeste, sendo os mesmos mais frescos devido a suas origens, contribuindo 

para o conforto ambiental. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Quanto aos usos do entorno do terreno, o residencial é predominante. Na 

Avenida Jose Fonseca e Silva o uso misto é mais frequente, sendo um ponto 

negativo para o período noturno do espaço que fica quase sem uso, facilitando 

certos problemas decorrentes de lugares poucos habitados. Neste arredor há 

vários serviços de bancos, sendo um ponto positivo, pois o bairro se torna mais 

completo quando traz este tipo de serviço. 

 

  

As dimensões do terreno são de 50,14m x 65,59m totalizando uma área 

de 3288m², sendo esta uma área relativamente grande para elaboração do 

projeto arquitetônico. O terreno possui um desnível de terra de apenas 2m, 

sendo pequeno, o que o deixa quase plano. Portanto não será necessária a 

movimentação de terra, tornando isto um ponto positivo, pois garante economia 

para o projeto, tanto de custo quanto energético. 

 
Vista do terreno da Rua Nego Amâncio. Fonte: Google Maps. 
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Vista do terreno da Rua Nego Amâncio. Fonte: Google Maps. 

 

Vista do terreno da Av. José Fonseca e Silva. Fonte: Google Maps. 

 

Vista do terreno da Av. José Fonseca e Silva. Fonte: Google Maps. 
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Vista do terreno da Av. José Fonseca e Silva. Fonte: Google Maps. 

 

Como mostrado nas fotos acima, trata-se de um terreno plano e sem uso 

especifico. O terreno, como já mencionado anteriormente, localiza-se entre a 

Avenida José Fonseca e Silva e a Rua Nego Amâncio, ambas no Bairro Jardim 

Patrícia, Zona Oeste de Uberlândia. No local há algumas arvores: um ipê rosa, 

alguns bambus, palmeiras e um tamarindeiro, todos de porte grande. A ideia 

inicial do paisagismo é manter estas árvores no projeto final. 

O terreno, por estar sem uso e com a localização em uma área bem 

movimentada durante o dia, acumula muito lixo, pois as pessoas jogam lixo no 

local. Trazendo um uso constante e um paisagismo planejado, diminuirá este 

tipo de ocorrência. Portanto a ideia de implantação de um Hospital Veterinário 

neste local alia dois pontos importantes: o primeiro é dar uso ao local que no 

momento está sem uso e o segundo é diminuir a quantidade de lixo jogada no 

local. 
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9. PROJETO 

 

9.1. CONCEITO E PARTIDO ARQUITETÔNICO 

 

A ideia central deste trabalho é a criação de um projeto arquitetônico de 

um Hospital Veterinário Público para a cidade de Uberlândia. Levando em 

consideração esta ideia, é necessário que o edifício em si, apresente de certa 

forma economia e autonomia, gerando moderado custo de manutenção. Para 

tanto pensei em aplicar na estrutura uma forma de economia, sendo que a 

mesma dará sustentação ao edifício e suas “divisões” internas sejam 

independentes desta estrutura. Com base neste pensamento, utilizarei como 

conceito os cinco pontos da Arquitetura Moderna de Le Corbusier, sendo eles: 

• Planta Livre; 

• Fachada Livre; 

• Janelas em fita; 

• Pilotis; 

• Terraço Jardim; 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Croqui da ideia inicial para o projeto 
arquitetônico. Fonte: Elaborado pela 
autora. 
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Os cinco pontos da arquitetura moderna de Le Corbusier se encaixam na 

ideia principal do edifício, além disto trará para a arquitetura do prédio 

desenvolvido uma identidade. Como inspiração utilizarei o projeto idealizado por 

ele como marco para a arquitetura modernista: Villa Savoye. O edifício será em 

concreto aparente, terá pilotis de madeira e para o primeiro andar do mesmo, 

uma fachada de parede cortina de vidro. Portanto, a ideia do conceito é o poder 

de modificar o espaço da forma que quiser sem causar danos a estrutura do 

prédio. 

 

 
9.2. FLUXOGRAMA 
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9.3. ESTUDOS VOLUMÉTRICOS 

 

 
Volumetria final. Elaborado pela autora. 

 

 

Volumetria final. Elaborado pela autora. 
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