
NORTE DA ILHA

CENTROCONTINENTE

SUL DA ILHA

3. DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO DE IMPLANTAÇÃO 

3.1 DADOS DEMOGRÁFICOS E EQUIPAMENTOS DE 
APOIO AO ANIMAL DOMÉSTICO

Atualmente, o município de Florianópolis, com população 
estimada de 492.977 habitantes e densidade demográfica 
de 623,68 hab/km² (IBGE, 2019), encontra-se em uma si-
tuação de bairros e vias cada vez mais sobrecarregados. 
Sendo uma das cidades mais densas do Estado de Santa 
Catarina, o município carece de trasporte coletivo eficien-
te, sistema integrado de transportes e possui muitas áreas 
verdes intocadas em função da preservação, concentrando 
assim a população em algumas regiões específicas. Essas 
regiões, separadas usualmente em Norte da Ilha, Sul da 
Ilha, Centro e Continente funcionam como conjuntos de 
bairros que geralmente contam com o suporte de diversos 
serviços como super-mercados, escolas, cartórios, praças, 
centros comerciais e empresariais, petshops, clínicas vete-
rinárias, entre outros. 
Apesar de não existir uma pesquisa aplicada diretamente 
ao município de Florianópolis, os números de animais do-
mésticos no Estado de Santa Catarina são em torno de 2,4 
milhões de cachorros e 732,5 mil gatos segundo pesquisa 
realizada em 2013 divulgada pelo IBGE, o que provavel-
mente cresceu consideravelmente nos últimos anos (IBGE 
2019). Esse número chega a ser maior do que a quantidade 
de crianças que temos no Estado - 1,2 milhões em 2013 
(WENZEL, 2019). No mesmo ano, Santa Catarina contava 
com 6.634.250 habitantes (IBGE 2019). 

Gráfico 03: Diferença populacional em Santa Catarina. 
FONTE: Elaboração própria. Mapas de elaboração própria. SEM ESCALA.



Além disso, existem ainda todos aqueles animais domésti-
cos que se encontram em situação de rua. Por serem ani-
mais que vivem em trânsito, é díficil ter uma estimativa de 
quantos animais nessa situação existam em Florianópolis, 
porém segundo o diretor do DIBEA, um abrigo municipal 
para animais domésticos em situação de rua deveria ter 
capacidade para pelo menos 500 animais.
O município de Florianópolis possui cerca de 80 estabe-
lecimentos entre clínicas veterinárias e hospitais veteriná-
rios e 14 hotéis para animais domésticos espalhados pela 
cidade. Entretanto, apenas um local da cidade de Florianó-
polis, com capacidade para 90 animais, oferece suporte aos 
animais em situação de maus tratos e suporte à população 
de baixa renda que possui animais - o DIBEA/ZOONOSES 
localizado no bairro Itacorubi, em região central porém de 
difícil acesso para pedestres. Além disso, nenhuma região 
da ilha conta com um abrigo para animais em situação de 
rua, nem instituição de tratamento alternativo de doenças 
humanas com a utilização de animais domésticos (GOO-
GLE... 2019)/ (TELELISTAS, 2019).
Em relação aos parques urbanos, esses se concentram em 
sua maioria na região central, sendo eles o Parque da Luz, 
o Jardim Botânico, o Parque Ecológico do Córrego Grande 
e o Parque Linear do Córrego Grande. Temos ainda na ci-
dade o Parque Estadual do Rio Vermelho no norte da ilha, 
o Parque de Coqueiros no continente e o Parque Municipal 
da Lagoa do Peri no sul da ilha. Dentre todos os parques 
urbanos citados, nenhum deles possui uma área exclusiva 
para animais domésticos, onde a pessoa possa soltá-los em 
um local cercado ou com equipamentos de exercício para 
esses animais. Portanto podemos ver que a oferta de locais 
públicos próprios e acessíveis para esses animais é muito 
baixa quando comparado com a demanda. 
Em função disso, alguns edifícios residencias tem cons-
truído dentro do próprio prédio locais de interação com os 
animais, os chamados Pet Places. Além disso, alguns ain-
da adotaram, em parceria com escritórios de arquitetura, 
praças próximas aos edifícios que possam ser revitaliza-
das, tornando-as útil novamente tanto para esses morado-
res quanto para o resto da população. Como exemplo disso 
temos a Praça dos Bombeiros, onde diariamente pessoas Mapas de elaboração própria. SEM ESCALA.
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• 56.11-2 - RESTAURANTES E OUTROS ESTABELECIMEN-
TOS DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS
• 72.1 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMEN-
TAL EM CIÊNCIAS FÍSICAS E NATURAIS
• 72.2 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMEN-
TAL EM CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
• 75 - ATIVIDADES VETERINÁRIAS
• 81.3 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
• 85.5 - ATIVIDADE DE APOIO A EDUCAÇÃO
•89.9 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE HUMANA 
NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
• 94.99-5 - ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NÃO ESPECIFI-
CADAS ANTERIORMENTE
• 9609-2/07 - ALOJAMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS 
• 9609-2/08 - HIGIENE E EMBELEZAMENTO DE ANIMAIS 
DOMÉSTICOS
(CNAE, 2019)/ (BRASIL, 2014)

As duas últimas classificações não são citadas na Tabela de 
Adequação a Usos disponibilizada pela Prefeitura Municipal, 
porém fazem parte da classificação “96.09-2 -ATIVIDADES 
DE SERVIÇOS PESSOAIS NÃO ESPECIFICADAS ANTE-
RIORMENTE” presente na tabela. Através da mesma, podemos 
reunir algumas zonas em comum entre todas as classificações 
citadas anteriormente, que seriam: AMC (Área Mista Central), 
ARM (Área Residencial Mista), AMS (Área Mista de Serviço) e 
APT (Área de Parque). Além disso, é possível notar que alguns 
usos combinados com determinadas zonas resultam em algumas 
limitações, que serão expostas conforme a definição do terreno.
No município de Florianópolis, são poucos os terrenos vazios em 
AMC, ARM ou AMS com metragem mínima para a implantação 
do centro de acolhimento aos animais domésticos. Ainda, só 
podemos encontrar uma única APT na cidade, que localiza-se 
no norte da ilha, longe de instituições de pesquisa da área, lon-
ge da maior parte das comunidades carentes de Florianópolis 
e com acesso limitado pela baixa oferta de transporte público. 
Conclui-se portanto que o local ideal deve estar em zona AMC, 
ARM ou AMS. 

levam seus animais domésticos para passear. 
Visto os locais de maior oferta de parques urbanos, o me-
lhor local para implantação do Centro de Acolhimento seria 
em região central, onde podemos encontrar a maior parte 
das praças e área verdes de lazer da cidade. Além disso, 
como o abrigo precisa ser um local de fácil acesso a toda a 
população e próximo da grande concentração populacional 
da ilha, conclui-se que o melhor local seria uma região que 
tivesse grande oferta de transporte publico e próximo tanto 
de comunidades carentes quanto de regiões residencias. 
Das 64 comunidades irregulares de Florianópolis, 15 estão 
em processo de regularização, ou seja, não poderão ser de-
sapropriadas. Dessas 15, 10 localizam-se no Morro da Cruz 
em região central. Dos 50 mil moradores em área irregular 
em Florianópolis, 35 mil vivem nas comunidades do Maci-
ço do Morro da Cruz e do Continente (THOMÉ, 2019).
Seria interessante também o complexo se localizar próximo 
à instituições que poderiam se beneficiar dele, como cre-
ches e escolas, associações de portadores de necessidades 
especiais, hospitais, instituições de tratamento psicológico 
e instituições de pesquisa. Essas diretrizes são diretamente 
aplicáveis a um Centro de Acolhimento sede, permitindo 
que suas possíveis filiais possuam diretrizes menos exigen-
tes, para que possam ser implantadas em outras regiões da 
cidade, mais próximas de comunidades mais distantes e 
outras pequenas áres verdes de lazer no munícipo.

3.2 POSSÍVEIS ZONAS DE IMPLANTAÇÃO DE ACOR-
DO COM O IBGE E O PLANO DIRETOR

De acordo com a classificação de uso da instituição a ser 
implantada, existem algumas zonas que a permitem, sendo 
essas determinadas pelo Plano Diretor do município. A pre-
feitura municipal de Florianópolis disponibiliza uma Tabe-
la de Adequação de Usos que indica as classificações que 
podem ser aplicadas à instituição de acordo com o CNAE 
e as zonas onde podem ser implantadas. Além disso, tal 
tabela determina ainda qual o nível de adequação à zona e 
as limitações que podem ser aplicadas. Dentre as diversas 
classificações apresentadas na tabela, algumas poderiam 
caracterizar partes do centro de acolhimento, sendo eles: 



4. DEFINIÇÃO DO LOCAL

4.1 DIAGNÓSTICO LOCAL

Visto as diretrizes citadas anteriormente que incluem facili-
dade de acesso, proximidade tanto à comunidades carentes 
quanto à núcleos residenciais, proximidade à instituições 
que possam ser beneficiadas, e principalmente proximida-
de entre terreno e área verde de lazer ou parque urbano, 
conclui-se que a região central de Florianópolis é de fato o 
local mais apropriado para a implantação do projeto. Além 
disso, na região central encontramos uma oferta maior de 
zonas apropriadas ao fim proposto. 
Para essa análise, considerei a região central composta da 
seguinte maneira: partindo do entorno imediato da UFSC 
estão os bairros Trindade, Carvoeira, Pantanal e Córrego 
Grande, que são bairros de grande concentração popula-
cional. Mais além estão os bairros também densos Agro-
nômica, Centro, José Mendes, Saco dos Limões, Costeira 
do Pirajubaé, Santa Mônica,Itacorubi, João Paulo e Monte 
Verde. Esses bairros, além da concentração populacional, 
apresentam grande diversidade de renda. Constituindo 
parte dos bairros Centro, Trindade e Saco dos Limões está 
o Maciço do Morro da Cruz, onde está grande parte das co-
munidades irregulares do município. Algumas dessas estão 
tão consolidadas que agora passam por processo de regu-
larização, são elas: Serrinha, Caieira do Saco dos Limões, 
Mariquinha e Tico-tico, Mont Serrat, Morro do Horácio, 
Morro do 25, Morro da Penitenciária, Morro da Queimada e 
Jagatá, Morro do Céu, José Boiteaux, Morro do Laudelino, 
Santa Clara, Morro Santa Vitória. Além disso, ainda em re-
gião central no bairro Monte Verde, estão as comunidades 
do Sol Nascente, do Morro do Caju e Vila Cachoeira - que 
está em processo de regularização (THOMÉ, 2019).
Após analisar diversos terrenos ociosos no município, con-
sultando paralelamente o mapa digital e o plano diretor, 
selecionei algumas possíveis áreas - sendo 3 na região da 
UFSC e 3 na região do Monte Verde - que atendem em par-
te ou por completo as características desejadas. 

Mapas de elaboração própria. SEM ESCALA.
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Na região de entorno imediato da UFSC, existem 3 possí-
veis terrenos de implantação, sendo todos eles pertencen-
tes ao terreno da universidade. Eles localizam-se em áreas 
verdes praticamente intocadas, que geralmente apresen-
tam desuso e consequentemente trazem insegurança aos 
acadêmicos que por ali passam. 
A primeira área, com aproximadamente 25 mil metros qua-
drados somando os dois lados da avenida Desembargador 
Vitor Lima, localiza-se anexa ao Colégio de Aplicação, pró-
xima do Centro de Filosofia e Humanas, ruas residenciais, 
moradia estudantil da Universidade e próxima à comuni-
dade Serrinha. Seu acesso se faz através de duas vias e é 
suportado por 4 pontos de ônibus no seu entorno imediato. 
A área de número 2 possui em torno de 15 mil metros qua-
drados e localiza-se anexo ao Centro de Ciências Físicas 
e Matemáticas, próxima a vias residenciais, moradia es-
tudantil e uma Área Verde de Lazer. O local possui acesso 
externo em parte do seu contorno por uma via contínua e 
interno através do campus. O transporte público é constitu-
ído por 2 pontos de ônibus no entorno imediato. 
A terceira área conta com aproximadamente 26 mil me-
tros quadrados e localiza-se anexo ao Centro de Filosofia e 
Humanas e ao Departamento de Educação Física. Próxima 
também de vias residencias, a área é conhecida atualmente 
como Bosque da UFSC, onde ocorrem algumas manifesta-
ções artísticas e funciona usualmente como área de lazer 
aos estudantes. O local possui acesso externo em toda sua 
extensão por uma via contínua, acesso interno através do 
campus e não possui ponto de onibus próximo. 
Após analise das 3 áreas, é possível notar que todas pos-
suem fácil acesso, proximidade à áreas residencias, e ins-
tituições beneficiárias. Seus pontos negativos ficam por 
conta da distância em relação à áreas verdes de lazer e 
comunidades, que apesar de se encontrarem no entorno, 
não localizam-se próximas o suficiente do ponto de vista 
do pedestre, não constituindo assim uma ligação direta e 
fácil com o Centro de Acolhimento. Além disso, a zona que 
abrange o terreno da UFSC é uma zona ACI, ou seja, área 
comunitária institucional, que não permite os serviços pro-
postos no projeto.

Mapa de zoneamento retirado do site Geoprocessamento e modificado por elaboração própria. SEM ESCALA.

Mapa retirado do programa Google Earth e modificado por elaboração própria. SEM ESCALA.



Partindo agora para os bairros um pouco mais distantes da 
UFSC mas ainda em região central, identifiquei 14 terre-
nos ociosos que possuíam pelo menos 2 características es-
senciais. Entre esses, selecionei 3 terrenos, todos na região 
do Monte Verde, que possuem pelo menos 4 das 5 diretri-
zes estabelecidas para a localização, considerando assim 
o restante como não adequado para a implantação do pro-
jeto. Todas as áreas selecionadas encontram-se na região 
do Monte Verde, bairro caracterizado pela diversidade de 
classes residindo próximas umas das outras.
A primeira área, de 8 mil metros quadrados localizado em 
frente a Associação Catarinense para Integração do Cego, e 
a segunda área, de 6 mil metros quadrados localizado atrás 
do Hotel Intercity, possuem em seu entorno, assim como o 
terceiro terreno, edificações residencias de classe média e 
baixa, serviços variados como shopping center e mercado, 
instituições educacionais, e as comunidades do Morro do 
Caju, Sol Nascente e Vila Cachoeira. Não possui porém 
proximidade direta com área verde de lazer ou praça, e seu 
acesso se dá através da Rodovia Virgílio Várzea, onde con-
ta com 1 ponto de ônibus. 

300 m

N
➤➤

N
© 2018 Google

© 2018 Google

© 2018 Google

Image © 2019 DigitalGlobe

Image © 2019 DigitalGlobe

Image © 2019 DigitalGlobe

2

1

Mapa de zoneamento retirado do site Geoprocessamento e modificado por elaboração própria. SEM ESCALA.

Mapa retirado do programa Google Earth e modificado por elaboração própria. SEM ESCALA.



A área de número 3 possui em torno de 7 mil metros qua-
drados e localiza-se em frente à uma área verde de lazer, 
além de estar cercada por mais duas praças. Em seu entor-
no imediado estão edificações residencias de classe média 
e baixa, serviços variados como shopping center e merca-
do, instituições educacionais, e as comunidades do Morro 
do Caju, Sol Nascente e Vila Cachoeira. Possui proximi-
dade ainda com um córrego que apresenta potencial como 
equipamento urbano através de sua possível revitalização e 
adequação. Seu acesso se faz através da Rua da Timbaúba, 
onde existe 1 ponto de ônibus a menos de 100 metros. 
As três áreas na região do Monte Verde encontram-se em 
zonas permitidas pelo plano diretor para a implantação do 
Centro de Acolhimento.

3
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Mapa retirado do programa Google Earth e modificado por elaboração própria. SEM ESCALA.



A partir dessa análise primária, faz-se necessário uma compa-
ração mais aprofundada entre esses terrenos a fim de definir 
qual se enquadra melhor à proposta desejada.
Em relação ao acesso, tanto a região da UFSC quanto a do Mon-
te Verde contam com ampla rede de linhas e horários de tras-
porte coletivo. Ao todo são 23 linhas para a UFSC e 24 para o 
Monte Verde, vindas de todas as regiões, seja de modo direto 
ou indireto, que funcionam praticamente 24 horas por dia. Em 
relação ao estacionamento, apenas um terreno possui fácil esta-
cionamento, que seria o terreno de número 3 no Monte Verde. O 
restante carece nesse quesito.
Quanto às instituições beneficiárias do entorno, na região da 
UFSC, além dos departamentos de biologia e ciências sociais, 
outros poderiam ser beneficiados pelo projeto, como o Colégio 
de Aplicação e o curso de Arquitetura e Urbanismo. O centro de 
acolhimento serviria ainda a departamentos existentes em ou-
tros municípios, como o curso de veterinária da UFSC em Ara-
ranguá e o curso de veterinária da UDESC em Lages, sendo uma 
região com grande quantidade de moradias estudantis e imóveis 
de aluguel relativamente barato. Na região do Monte Verde, es-
sas instituições ainda seriam beneficiadas, já que a distância 
entre elas e o local é pequena. Casos semelhantes de parceria 
entre instituição de pesquisa e universidade onde o local de 
pesquisa se localiza em outro bairro diverso da UFSC já existem 
na cidade. Portanto essa questão das instituições de pesquisa 
não se torna determinante para a escolha do local contanto que 
seja de fácil acesso. Já a proximidade com outras instituições 
como creches e escolas - principalmente as provenientes de co-
munidades carentes, associações de indivíduos com necessida-
des especiais como deficientes motores e visuais, associações 
de tratamento psicologico e hospitais, possui maior relevância. 
Portanto, ambas localizam-se próximas a instituições que po-
deriam ser beneficiadas, entretanto, a região do Monte Verde 
possui em seu entorno um maior número de creches e escolas 
carentes, onde a proximidade com o Centro de Acolhimento se 
torna mais necessária.
Ainda em relação à importância da proximidade com comuni-
dades carentes, a região da UFSC carece nesse quesito, uma 
vez que seu terreno não se localiza próximo o suficiente das co-
munidades existentes no entorno, sendo necessário de qualquer 
modo o deslocamento via meios de transporte que não a 

caminhada. Já no Monte Verde, os  três terrenos se locali-
zam praticamente anexos às comunidades. 
Dos parques urbanos citados antes, três deles se localizam 
próximos á UFSC,  o Jardim Botânico, o Parque Ecológico 
do Córrego Grande e o Parque Linear do Córrego Grande. 
Porém nenhum deles está próximo o suficiente para que 
o deslocamento seja feito a pé, não apresentando assim a 
proximidade que considero necessária para a implantação 
do projeto. Já o terreno de número 3 da região do Monte 
Verde conta com 3 praças em seu entorno imediato que 
podem ser acessadas facilmente pelo pedestre.
Outra comparação que pode ser feita ainda entre as regiões 
é em relação aos serviços de veterinária, higiene e hotél 
para animais. Na região da UFSC existem em torno de 10 
estabelecimentos de higiene e embelezamento animal, 2 
clínicas veterinárias, 2 pequenos hospitais veterinários e 2 
hotéis para animais. Apesar de não existirem alojamentos 
para animais domésticos em Florianópolis, na própria Uni-
versidade Federal existe o “Projeto Salve Uma Vida, Ado-
te!”, um projeto sem fins lucrativos, fundado por acadêmi-
cas que realizam o resgate e a recuperação de animais em 
situação de rua e os abrigam em suas própras residências 
temporariamente até serem adotados. Por ser um projeto 
que não possui um abrigo físico, o Centro de Acolhimen-
to poderia servir de apoio à esse e tantos outros projetos, 
recebendo esses animais resgatados. Esse apoio se torna 
mais fácil se houver facilidade de deslocamento e acesso. 
Na região do Monte Verde tem-se  4 estabelecimentos de 
higiene e embelezamento animal, 3 clínicas veterinárias, 
nenhum hospital veterinário nem hotél para animais. Por-
tanto a região do Monte Verde apresenta uma maior ne-
cessidade de oferta desses serviços como hospital, hotel e 
abrigo, e pode ainda ter seus estabelecimentos de higiene 
e embelezamento benefiados com o novo empreendimento.
Em relação à distância entre terreno e DIBEA/ZOONO-
SES - orgão público que poderá utilizar o Centro -, ambas 
as regiões apresentam praticamente a mesma proximidade, 
facilitando o deslocamento de animais em fase de recupe-
ração ou reintegração a sociedade. 
Conclui-se portanto que, entre as duas regiões analisadas, 
a ideal para a implantação do Centro de Acolhimento ao 



Animal Doméstico é a região do Monte Verde, por ser a úni-
ca a atender uma característica que considero indispensá-
vel: a proximidade com áreas verdes de lazer na escala do 
pedestre, além de atender todas as outras diretrizes esta-
belecidas.

4.2 ESCOLHA DO TERRENO

Partindo agora para uma análise mais aperfeiçoada sobre 
os três possíveis terrenos localizados na região, observa-se 
que entre os três, dois apresentam potencial maior - o ter-
reno de número 1 e o terreno de número 3. O primeiro po-
siciona-se em frente a ACIC e já possui uma proposta por 
parte da prefeitura de Florianópolis em torná-la uma praça 
dedicada principalmente aos skatistas - uma vez que lá já 
existe uma pista de skate. Já o terceiro localiza-se em fren-
te a uma área verde de lazer que poderia ser revitalizado e 
servir de apoio ao abrigo. O primeiro abrange a possibili-
dade de implantação de uma área verde de lazer própria, 
em função de suas dimensões. Entretanto, não considero 
adequado a instalação de mais um equipamento urbano 
verde, enquanto existe um a poucos quilómetros de dis-
tância que se encontra em condição precária, porém sendo 
necessário apenas uma revitalização. Além disso, essa área 
verde existente próxima ao terreno 3 possui uma vantagem 
natural que é sua conexão com um córrego que corta a re-
gião, podendo assim ser um atratativo potencial do projeto 
de revitalização do parque urbano. Portanto concluo assim 
que o terreno mais adequado para receber a implantação 
do Centro de Acolhimento para Animais Domésticos é o 
terreno de número 3, que possui como características se-
gundo o Plano Diretor (GEOPROCESSAMENTO, 2019):
• Área Residencial Mista;
• Área Mínima: 450m²;
• Testada Mínima: 15m;
• Número de Pavimentos máximo: 4 pavimentos;
• Índice de Aproveitamento: 2;
• Taxa de Ocupação Máxima: 50%.
Para que seja possível a utilização desse terreno para os 
usos propostos, o projeto contará com algumas limitações 
estabelecidas pelo Plano Diretor de Florianópolis para 

Área Residencial Mista. São elas:
• 94.99-5 - ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NÃO ESPECI-
FICADAS ANTERIORMENTE : deverá ser realizado pre-
viamente um Estudo Simplificado de Impacto na Vizinhança, 
onde analisa-se as correlações das edificações propostas com 
o seu entorno imediato, conforme especificado no Art. 1º do 
DECRETO N. 13.350; 
• 72.1 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERI-
MENTAL EM CIÊNCIAS FÍSICAS E NATURAIS/72.2 - 
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM 
CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS/ 75 - ATIVIDADES VE-
TERINÁRIAS/ 81.3 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS: o es-
paço cedido a cada um desses usos deverá ser de no máximo 
200m²;
• 85.5 - ATIVIDADE DE APOIO A EDUCAÇÃO: o espa-
ço cedido á cada um desses usos deverá ser de no máximo 
500m²;
56.11-2 - RESTAURANTES E OUTROS ESTABELECI-
MENTOS DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS: 
deverá ser realizado um Estudo Específico de Localização, 
que tem por objetivo analisar os impactos relativos a aspectos 
urbanísticos de inserção de empreendimento, conforme es-
clarecido no Art. 1º do DECRETO N.13.349 estipulado pela 
Prefeitura Municipal de Florianópolis. Além disso, deverá ser 
feito o Estudo Simplificado de Impacto e o espaço concedido 
ao uso deverá ser de no máximo 500m².
(BRASIL, 2014).
O entorno considerado pelos decretos mencionados compre-
ende todos os lotes localizados a uma distância aproximada 
de 250 m dos limites do lote onde o empreendimento será 
implantado, considerando os trajetos percorridos a pé (BRA-
SIL, 2014).
Entre os itens discriminados nos decretos, destaco aqui al-
guns que considero importantes de serem analisados em re-
lação ao entorno:
• descrição dos usos e volumes das construções existentes;
• n° de edificações multifamiliares;
• n° de edificações unifamiliares;
• nº total de unidades habitacionais; 
• nº e características das unidades comerciais e de serviços;



• distância de equipamentos de comércios e serviços vici-
nais (padaria,mercearia, farmácia);
• tipo de pavimentação e meio-fio, coleta de lixo, ilumi-
nação pública, ciclovia, calçadas, arborização pública e 
equipamentos urbanos tais como praças, pontos de ônibus, 
escolas, creches, bibliotecas, equipamentos esportivos;
• classificação viária no entorno;
• caracterização da via em que estiver localizado o empre-
endimento (em especial largura e pavimentação das faixas 
de rolamento e das calçadas);
• existência de áreas de preservação ambiental, cursos 
d’água, vegetação, etc;

Os decretos determinam ainda algumas análises que de-
vem ser apresentadas no que diz respeito a relação da nova 
edificação com o seu entorno e suas consequências, sendo 
as que considero mais essenciais:
• áreas, dimensões e volumetria do empreendimento;
• impactos e modificações no sistema viário;
• identificação dos fluxos de circulação;
• caracterização da ligação entre o empreendimento e a via 
estruturante do setor urbano onde está inserido, inclusive 
informando distâncias;
• entradas e saídas de pedestres e veículos no empreendi-
mento;
• Dimensão da calçada frontal ao empreendimento e nos 
demais imóveis da sua face da quadra; 
• número previsto de vagas de estacionamento para visi-
tantes;
• número de vagas de estacionamento previsto;
• demarcação e reserva de área para carga e descarga de 
caminhões nos limites do empreendimento;
• impactos na paisagem e vizinhança;
• influência sobre bens ambientais, no que se refere à qua-
lidade do ar, do solo e subsolo, das águas, da flora, da fau-
na, e poluições ambiental, visual e sonora decorrentes da 
atividade; 
• impacto na estrutura socioeconômica e cultural, no que 
se refere à produção, consumo, emprego, renda e demanda 
por habitação. 
(BRASIL, 2014).

ENTORNO DE 250 METROS A PARTIR DAS 
EXTREMIDADES DO TERRENO

Mapa retirado do site Geoprocessamento e modificado por elaboração própria. SEM ESCALA.



Essas análises que dependem do projeto para serem feitas, 
serão apresentadas juntamente com a volumetria inicial.

4.3 ANÁLISE DO ENTORNO

O terreno escolhido possui em seu entorno 3 ruas paralelas 
e 2 perpendiculares principais. Ainda dentro do seu en-
torno de 250 metros, tem-se as vias subcoletoras Servidão 
Josefa Maliseski, Rua do Alecrim, Rua da Aroeira, Rua da 
Araucária, Rua do Carandá, Rua do Cedro, Rua Brejaúba, 
Rua Cambará, Rua do Guaramirim, Rua do Sarandi, Rua 
do Sassafrás, Rua do Tarumã e Servidão Olga Lacerda. 
A Rodovia Virgílio Várzea, uma das vias imediatamente 
perpendiculares ao terreno, apresenta maior fluxo de auto-
móveis, por realizar a ligação entre a via rápida e diversas 
ruas residenciais, e variados serviços como academia, au-
tomobilístico, padaria, consertos, saúde, educação infantil 
e superior, alimentação, shopping center, supermercado,-
clínica veterinária e embelezamento animal, entre outros, 
sendo assim uma via coletora. Já a Rua Timbaúba, também 
perpendicular ao terreno, é considerada uma via coleto-
ra mas apresenta parte da via de alto fluxo, até a altura 
do Bistek, e o restante de fluxo baixo, conduzido em sua 
maior parte pelos moradores locais. A Rua Almiscar, Rua 
da Araucária, Rua Carandá, Rua Alecrim e Rua Príncipe 
apesar de apresentarem fluxo baixo com constância maior 
de pedestres e moradores locais, uma vez que são constitu-
ídas basicamente de edificações residênciais, são também 
classificadas de coletoras. A Rua Almiscar, por fazer liga-
ção com o supermercado Bistek e a Praça Osni Ferreira, 
apesar de se classificar do mesmo modo, possui um fluxo 
maior do que as outras citadas. O restante das ruas, que são 
as Rua Congonhas, Servidão Olga Lacerda, Rua do Mar-
fim, Rua do Tarumã, Rua Sasssafrás, Rua Sarandi, Rua do 
Guaramirim, Rua Cambará e Rua Brejaúba classificam-se 
como vias subcoletoras. Existe ainda uma quarta rua para-
lela que atualmente não possui saída e nem ligação com o 
terreno em questão mas possui potencial de se tornar um 
acesso ao Centro de Acolhimento, que é a Rua Coimbra, a 
qual apresenta também fluxo baixo de veículos e classifi-
ca-se como via coletora (GEOPROCESSAMENTO, 2019).

Via coletora;

Áreas verdes;
Rio Vadik ou Rio Pau do Barco;

Local de implantação.

Vias subcoletora;

MAPA ESQUEMÁTICO DO ENTORNO - 
CLASSIFICAÇÃO VIÁRIA, ÁREAS VERDES E CURSOS DA ÁGUA

Mapa de elaboração própria. ESCALA: 1/2500.
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MAPA ESQUEMÁTICO DO ENTORNO - 
USOS E VOLUMES DAS CONSTRUÇÕES EXISTENTES

As edificações, em sua maioria, são de uso residencial uni-
familiar, totalizando 402 unidades. Algumas vias, como a 
Rua Congonhas, Rua Príncipe e Rua Coimbra destinam-
-se quase que exclusivamente para conjuntos de habitação 
multifamiliar, que são 57 unidades no total. Ao total, as edi-
ficações habitacionais totalizam 459 unidades. As 13 edi-
ficações institucionais escontram-se espalhadas, resumin-
do-se em igrejas, escolas, supermercado e associações. Já 
os estabelecimentos comerciais e de serviço, concentram-
-se mais próximos à via rápida SC 401, na lateral esquerda 
do mapa apresentado, e totalizam 34 unidades. Além disso, 
a região de entorno conta com 7 pontos de ônibus, locali-
zando-se a maioria deles nas duas vias principais - Rodo-
via Virgílio Várzea e Rua Timbaúba. Essas duas vias são 
as únicas ainda a contar com pavimentação de asfalto, uma 
vez que a grande maioria das ruas possui pavimentação 
apenas de paralelepípedo, calçadas e meio-fio mal acaba-
dos ou inexistentes. A via de acesso ao terreno escolhido 
- Rua Timbaúba - possui em torno de 10 metros de largura 
easfalto até a altura do supermercado Bistek, e possui cal-
çada adequada apenas no entorno imediado da Praça Osni 
Ferreira, com aproximadamente 2 metros de largura. O res-
tante da via, bem como a Rua Coimbra que será proposta 
como acesso complementar à instituição, deverão receber 
pavimentação e calçadas apropriadas.
A ciclovia é inexiste em todos os pontos do entorno anali-
sado e a iluminação pública é feita de modo aéreo - sendo 
ilusório em alguns pontos das comunidades irregulares. A 
arborização limita-se aos terrenos e áreas verdes, não exis-
tindo ao longo das vias. Entretanto, tanto as praças quanto 
os terrenos ocupados e não ocupados, possuem bastante 
vegetação, o que garante à região um ambiente confortável 
e leve.

Mapa de elaboração própria. ESCALA: 1/2500.
OBS: as edificações de difícil acesso foram classificadas hipotéticamente como residências unifamiliares.

Residencial unifamiliar - 1 a 2 pavimentos;

Serviços - 1 a 2 pavimentos;
Comercial - 1 a 4 pavimentos;

Institucional - 1 a 2 pavimentos;

Terreno;

Ponto de onibus.

Residencial multifamiliar - 2 a 4 pavimentos;



Imagem 102: Rua Almiscar. Fonte: acervo pessoal.

Imagem 102: Rua Timbauba. Fonte: acervo pessoal.

Imagem 102: Rua Congonhas. Fonte: acervo pessoal.

Imagem 102: Rua Príncipe. Fonte: acervo pessoal.

Imagem 102: Rua Coimbra. Fonte: acervo pessoal.

Imagem 102: Rio Vadik ou Rio Pau do Barco. Fonte: acervo pessoal.

Imagem 103: Rua Timbaúba. Fonte: acervo pessoal.Imagem 103: Rua Timbaúba. Fonte: acervo pessoal.

Imagem 102: Rodovia Virgílio Várzea. Fonte: acervo pessoal.

Imagem 102: Rua Timbaúba. Fonte: acervo pessoal.



distância a ser percorrida a pé deve ser de até 500m (GEHL, 
2013), quando combinado com o sistema público de trans-
porte e o novo acesso que será feito pela rua Coimbra, essa 
distância transforma-se em aproximadamente 500m, po-
dendo então ser considerada uma caminhabilidade aceitá-
vel. Além disso, a 200 metros existe a APROCOM - Centro 
de Convivência Infantil Luiz Cipriani (2), onde crianças e 
adolescentes entre 6 e 15 anos participam de atividades 
no contraturno escolar, como dança, música, teatro, jogos, 
desenhos, pintura, artes, recreação, e de apoio pedagógico, 
conforme informação fornecida pelo site da Prefeitura Mu-
nicipal de Florianópolis. Essas instituições encontram-se 
destacadas no mapa de entorno de 1km, através de círculos 
amarelos.
Uma análise importante a ser feita é de que, apesar de a re-
gião conter edifícios residenciais de classe média ou alta, 
o público usuário dos equipamentos urbanos da região se 
limita aos moradores das comunidades. Isso provavelmen-
te se dá por conta do mal estado desses equipamentos, uma 
vez que esses residenciais de médio e alto padrão possuem 
em seu complexo, dispositivos de lazer em melhores con-
dições. Portanto se queremos ter a integração entre osdife-
rentes tipos de classes sociais,precisamos ter espaços pú-
blicos interessantes a todos os tipos de usuários.

Entre as ruas Príncipe e Congonhas, está o Rio Vadik ou usual-
mente chamado de Rio Pau do Barco, que nasce entre o Morro 
das Canelas e o Morro da Costa da Lagoa e desemboca no mar, 
entre os bairros Cacupé e João Paulo. Esse rio, de acordo com  a 
Cordenadora a do Laboratório de Qualidade d’Água e Recursos 
Hídricos da ESEC-Carijós Alessandra Fonseca (RIOS... 2006), 
encontra-se atualmente poluído e conta com travessias de pe-
destre em estado precário, como demonstra a matéria publica-
da pelo jornal Hora de Santa Catarina (MOTTA, 2016). Além 
disso, ele apresenta o risco de alagamento em períodos de in-
tensa chuva, trazendo transorno aos moradores de sua encosta 
(GOMES, 2018). Apesar de o rio apresentar odor desagradável 
e abandono, alguns moradores utilizam os mobiliários dispostos 
ao longo de seu percurso para momentos de descanso e contem-
plação.
A região contém, como equipamento urbano, as praças Antônio 
Machado, Djar Kurt e Osni Ferreira. Todas contam com rica 
diversidade de utilização, sendo possível perceber, no espaço, 
idosos, crianças, casais, grupos de amigos e pessoas desacom-
panhadas. A praça Antônio Machado liga-se com a praça Djar 
Kurt, que se localiza em frente ao supermercado Bistek, é restri-
ta ao parque infatil, contendo apenas alguns bancos ao redor. Já 
a praça Osni Ferreira, localizada em frente ao terreno escolhido, 
possui maior extensão e diversidade de elementos. Nela existe, 
logo no início, um pequeno palco para manifestações culturais e 
um quiosque que é utilizado por idosos para jogos como xadrez 
e cartas. Um pouco mais além, existe uma quadra poliesporti-
va de concreto, um parque infantil e uma quadra poliesportiva 
de grama sintética. Acompanhando o percurso natural do Rio 
Vadik, existe uma academia ao ar livre. Já aos fundos, existe a 
Escola Estadual Professora Laura Lima (3), que atende desde 
o Ensino Fundamental até o Ensino Médio. Além disso a região 
conta ainda com um ponto de ônibus bem em frente à Praça 
Osni Ferreira e outro em frente ao supermercado Bistek. 
No entorno de 1 quilómetro, além da Escola Estadual Professora 
Laura Lima, existem algumas instituições que podem se bene-
ficiar do projeto, como a Associação Catarinense de Integração 
do Cego (4), a Creche Orlandina Cordeiro (1) e a Creche Vila 
Cachoeira (5), todas localizando-se a menos de 20 minutos de 
caminhada - o que apesar de não ser uma distância considerada 
aceitável de caminhada segundo Jan Gehl que diz que a 



Imagem 102: Rio Vadik ou Rio Pau do Barco. Fonte: acervo pessoal.

Imagem 102: Praça Antônio Machado. Fonte: acervo pessoal.

Imagem 102: Praça Djar Kurt. Fonte: acervo pessoal. Imagem 102: Praça Osni Ferreira. Fonte: acervo pessoal.

Imagem 102: Praça Osni Ferreira. Fonte: acervo pessoal.

Imagem 102: Praça Osni Ferreira. Fonte: acervo pessoal.

Imagem 102: Praça Osni Ferreira. Fonte: acervo pessoal.

Imagem 102: Praça Osni Ferreira. Fonte: acervo pessoal.

Imagem 102: Praça Osni Ferreira. Fonte: acervo pessoal.



MAPA ESQUEMÁTICO DO ENTORNO DE 1KM - 
INSTITUIÇÕES BENEFICIÁRIAS

Mapa retirado do programa digital Google Earth e modificado por elaboração própria. ESCALA GRÁFICA.
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5. REVITALIZAÇÃO

5.1 PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO

Como dito anteriormente, a proximidade com áreas verdes 
de lazer foi ponto essencial para a escolha do terreno e o 
desenvolvimento do projeto. Além disso, a facilitação do 
acesso ao Centro de Acolhimento se torna benéfico para 
aqueles animais que aguardam pela adoção. Visto que o 
terreno localiza-se em frente a um grande parque urba-
no, considero importante o aproveitamento do mesmo para 
agregar espaços utilitários aos usuários do Centro de Aco-
lhimento à Animais Domésticos. O parque, chamado ofi-
cialmente de Praça Osni Ferreira, possui algumas áreas 
de lazer, como quadras de esporte, academia ao ar livre e 
parque infantil. Além disso, conta com uma arquibanca-
da para apresentações culturais e um quiosque de jogos 
de mesa. Considero a praça como um parque urbano em 
função de sua dimensão e utilização - que será extendida, 
através do projeto, à moradores de todas as partes da cida-
de.Junto à praça, estão também o Conselho Comunitário do 
Monte Verde e a Escola Estadual Professora Laura Lima. 
Para que o Centro possa se beneficiar da já existente faci-
lidade de acesso viário e variedade de público existente no 
bairro, têm-se a necessidade de revitalização do entorno, 
através do melhoramento de calçadas, criação do parque 
linear Rio Pau do Barco e revitalização das praças Osni 
Ferreira, Djar Kurt, Antônio Machado e uma pequena pra-
ça localizado no acesso secundário, na Rua Coimbra. Des-
sa forma, o Centro de Acolhimento passa a contar com a 
disposição de acesso também para pedestres.
Para a revitalização da Praça Osni Ferreira, o desenho ur-
bano do passeio que percorre o parque será mantido, visto 
que, apesar da estética pouco atraente, ele cumpre sua fun-
ção essencial de interligar os acessos principais aos ele-
mentos do parque. Junto a esse percurso original, algumas 
ligações serão adicionadas, de modo a facilitar a utilização 
da Praça. A Praça possui grande variedade de vegetação 
alta, pavimentação e esquipamentos em bom estado de 
modo geral. Portanto os elementos existentes que compõe a 
praça serão complementados e reformados quando 

necessário, tornando o ambiente mais agradável tanto para pes-
soas quanto para animais. Além disso, a oferta de lixeiras será 
ampliada, sendo uma necessidade decorrente da futura visita 
assídua de animais. 
As praças Antônio Machado e Djar Kurt serão apenas reforma-
das, uma vez que se econtram em boas condições estruturalmen-
te. Já a praça localizada no acesso secundário, será incorporada 
ao Centro de Acolhimento, uma vez que esse contará com uma 
parte aberta ao público e não possuirá portões, possibilitando 
assim a integração com o entorno e a população.
As ruas que acompanham o Rio e constituem o Parque Linear 
terão 3 tipologias diferentes, conforme a existência ou não de 
recuo entre o rio e as edificações. Todas as tipologias contarão 
com área de lazer rente ao Rio e calçada com dimensão mínima 
de 1,20m, atendendo as indicações de acessibilidade. A área de 
lazer, juntamente com a vegetação, trazem ao Rio um olhar di-
ferente e cuidadoso, tornando o Parque Linear constantemente 
utilizado, contribuindo assim para sua manutenção. Nessas ruas 
também serão implantadas lixeiras, visando evitar o descarter 
incorreto de dejetos animais e outros lixos. A Rua Princípe e a 
Rua Congonhas contarão ainda com estacionamento público na 
sua lateral, que servirá tanto para as Praças quanto para o Cen-
tro de Acolhimento à Animais Domésticos. O restante das ruas 
que fazem a ligação entre instituições como escolas e associa-
ções, serão também revitalizadas porém de modo mais sussinto, 
procurando manter a dimensão mínima de 1,20 e a oferta de ve-
getação. As calçadas serão reformuladas com base no manual de 
projeto e execução Calçada Certa disponibilizado pela Prefeitra 
Municipal de Florianópolis (PMF, 2019), de modo a permitirem 
o fluxo de todas as pessoas e suas necessidades - pessoas com 
criança, pessoas com animais, pessoas com deficiência, entre 
outros. Sabe-se porém, que isso nem sempre é possível, uma 
vez que o sistema urbano da região já encontra-se consolidado, 
não havendo muitas vezes espaço suficiente para adequação da 
calçada. Portanto, nesses casos serão priorizados aqueles usu-
ários com necessidades específicas e que não possuem a facili-
dade de caminhar por um passeio minimamente funcional para 
a população geral. Esses casos seriam aqueles com carrinho de 
bebê, pessoas em cadeira de rodas e pessoas com deficiência 
visual. Para o último caso, a orientação direcional será realizada 
a partir dos muros existentes e dos meio-fios de divisão entre 

calçada e área de lazer, havendo piso tátil direcional ape-
nas nas descontinuidades do passeio. Quando houver tra-
vessia de pedestre ou obstrução do caminho, além do piso 
tátil direcional, será utilizado também o piso tátil de alerta.  
Um fator importante a ser mencionado é a não existência 
de ciclovia ou ciclofaixa. De acordo com observações pes-
soais, dificilmente podemos ver alguém utilizando a bici-
cleta como locomoção. Quando realizada, essa atividade é 
vista nas ruas mais locais, onde não existe tanto fluxo de 
automóveis ou na Praça Osni Ferreira. Isso provavelmente 
acontece por causa da falta de estrutura existente no bair-
ro. Uma vez que as propostas de revitalização serão pro-
postas em um entorno de apenas 250 metros, a inclusão de 
ciclovia ou ciclofaixa se torna dispensável e dependente de 
fatores externos ao abrangido no projeto. Entretanto, con-
forme o bairro se atualiza, é possível a implantação de uma 
ciclofaixa na Rua Congonhas e na Rua Timbaúba.
As pontes existentes de travessia do rio, atualmente de 
concreto armado, também serão reformadas, visto o estado 
decadente em que se encontram, e reposicionadas a cada 
50 metros. Quando o restauro não for viável, serão substi-
tuídas por ecopassarelas - com estrutura mista de madei-
ra e aço, sua fabricação apresenta geração de CO² 50% 
menor que as pontes convencionais de concreto, além de 
apresentarem instalação rápida, baixa manutenção e ga-
rantia contra corrosão (ECOPONTES, 2019).
Para uma compreensão melhor do projeto de revitalização 
do entorno, serão apresentadas perspectivas de locais es-
pecíficos que representam padrões do projeto proposto. 
Esses locais estarão destacados no Mapa Esquemático da 
Revitalização através de flechas. Além disso, no mapa de 
revitalização serão categorizados os elementos que compõe 
o entorno trabalhado.
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MAPA ESQUEMÁTICO DA REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO

Mapa de elaboração própria. ESCALA: 1/2500.
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1 - Parque linear padrão A - ATUAL

1 - Parque linear padrão A - PROPOSTA

2 - Rua Coimbra - ATUAL

2 - Rua Coimbra - PROPOSTA

Fonte: acervo pessoal. Fonte: acervo pessoal.

Fonte: acervo pessoal.Fonte: acervo pessoal.



3 - Rua Príncipe - ATUAL

3 - Rua Príncipe - PROPOSTA

4 - Parque linear padrão B - ATUAL

4 - Parque linear padrão B - PROPOSTA

Fonte: acervo pessoal. Fonte: acervo pessoal.

Fonte: acervo pessoal. Fonte: acervo pessoal.

EsgotoÁgua
Drenagem pluvial



5 - Transição para o Centro de Acolhimento - ATUAL

5 - Transição para o Centro de Acolhimento - PROPOSTA

6 - Passeio entre Parque Linear e Praça - ATUAL

6 - Passeio entre Parque Linear e Praça - PROPOSTA

Fonte: acervo pessoal. Fonte: acervo pessoal.

Fonte: acervo pessoal.Fonte: acervo pessoal.



8 - Transição entre vias locais e Praça - ATUAL

8 - Transição entre vias locais e Praça - PROPOSTA

7 - Passeio da Praça - ATUAL

7 - Passeio da Praça - PROPOSTA

Fonte: acervo pessoal. Fonte: acervo pessoal.

Fonte: acervo pessoal. Fonte: acervo pessoal.



9 - Ligação entre vias locais e Parque Linear - ATUAL 10 - Parque Linear padrão C - ATUAL

9 - Ligação entre vias locais e Parque Linear - PROPOSTA 10 - Parque Linear padrão C - PROPOSTA

Fonte: acervo pessoal.

Fonte: acervo pessoal. Fonte: acervo pessoal.

Fonte: acervo pessoal.



6. PARÂMETROS PROJETUAIS 

6.1 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Como mencionado anteriormente, algumas limitações são 
impostas pelo Plano Diretor de Florianópolis para o uso e 
ocupação do solo residencial misto.
Aplicando essas limitações ao terreno de 5533 m², tem-se 
a soma das áreas construídas igual a 11066 m², a projeção 
horizontal máxima de área construída de 2766,5 m² a al-
tura máxima de 14,4 m sendo no máximo 4 pavimentos de 
3,60 m, o afastamento mínimo de 4 m nas laterais, fundo 
e frente e a taxa de impermeabilização máxima de 3873 
m². Esses parâmetros serão de extrema importância para 
os primeiros estudos de desenvolvimento volumétrico. Na 
planta baixa esquemática localizada à direita, estão repre-
sentadoso afastamento mínimo exigido e a projeção hori-
zontal máxima de área construída (hachura) em relação à 
área total do terreno.

5.2 CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

A partir do estudo das condições climáticas, pretende-se 
alinhar as necessidades do programa estabelecido com o 
projeto arquitetônico de modo que sejam utilizadas solu-
ções e estratégias que visem o bom desempenho da edi-
ficação, bem como sejam capazes de proporcionar maior 
conforto aos usuários. Além disso o estudo visa a concre-
tização de um projeto mais sustentável, utilizando assim a 
arquitetura como um meio de contribuir para a contenção 
de problemas climáticos mundiais como o aquecimento 
global.
Para isso serão analisadas condições relacionadas ao cli-
ma, ventilação e insolação, no município de Florianópolis.
Dentre as diversas classificações climáticas existentes no 
mundo, utilizarei aqui a derivada de Koppen, que divide o 
clima brasileiro em 6 tipos diferentes: tropical, equatorial, 
semi árido, subtropical, tropical atlântico e tropical de al-
titude. O tipo climático a que pertence Florianópolis é o 
subtropical, onde as temperaturas médias se situam nor-
malmente abaixo dos 20°C e a amplitude anual entre 9 e

13°C. Além disso, é bastante comum na região a ocorrência 
de chuvas distribuídas e fartas (LAMBERTS; DUTRA; PE-
REIRA, 2014). Especificamente no município, a tempera-
tura média anual encontra-se em torno de 20°C próximo 
à orla marítima e 22°C no restante, sendo a a temperatu-
ra média mensal em janeiro de 24°C e em julho de 16°C 
(ELETROBRAS, 2019). Podemos usar ainda a Carta Bio-
climática, gerada pelo programa Analysis-BIO, para obter 
informações mais específicas sobre o clima e conhecimen-
to sobre quais estratégias devem ser utilizadas na cidade 
de Florianópolis, de acordo com a indicação visual sobre 
o comportamento do clima ao longo de um ano. As infor-
mações são geradas através da aplicação dos dados forne-
cidos pelo Ano Climático de Referência (TRY). Pode-se 
ver então, através do gráfico à esquerda, que a diferença 
entre a temperatura mínima e a máxima ao longo do ano 
é bastante alta, chegando próximo a 0°C no inverno e em 
torno de 34°C no verão. A umidade relativa é alta na maior 
parte do ano, chegando próxima a 100% em alguns horá-
rios. Ainda de acoro com o gráfico, percebe-se que ao longo 
do ano, passamos 20,8% do tempo em estado de conforto 
térmico e 79,1% em desconforto (GIACOMELLI, 2012). 
Portanto, para driblar esses números, temos que as estra-
tégias a serem tomadas devem ser ventilação nos períodos 
quentes e massa térmica e aquecimento solar nos períodos 
frios. Como o aquecimento e resfriamento artificial se fa-
zem necessários em poucos momentos do ano, não são con-
siderados estratégias importantes de modo geral. Existem 
também as estratégias determinadas pela norma brasilei-
ra NBR 15200-3, q estabelece o zonemento bioclimático 
brasileiro e suas diretrizes construtivas, como tamanho de 
janelas, sombreamento, entre outras. Para a cidade de Flo-
rianópolis, localizada em zona bioclimática 3, tem-se como 
principais recomendações construtivas: 
• Uso de aberturas para ventilação de dimensões médias;
• Sombreamento dessas aberturas de forma a permitir o sol 
do inverno;
• Paredes e coberturas de inércia térmica leve;
• Cobertura idealmente isolada;
• Paredes externas leves;
• Paredes externas refletoras a radiação solar;

Gráfico retirado do livro Eficiência Energética na Arquitetura e 
modificado por elaboração própria.

Planta baixa de elaboração própria. ESCALA: 1/2500.

1 - Conforto;

2 - Ventilação;

3 - Resfriamento evaporativo;

4 - Massa térmica para resfriação;

5 - Ar condicionado;

6 - Uminificação;

7 - Massa térmica para aquecimento;

8 - Aquecimento solar;

9 - Aquecimento artificial.

CARTA BIOCLIMÁTICA PARA FLORIANÓPOLIS

PLANTA BAIXA ESQUEMÁTICA DA ÁREA DE
 EDIFICAÇÃO PERMITIDA EM RELAÇÃO AO TERRENO

150
170

130
140120

160

1101009080

706050

403020

10

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y 

A
N

 A
U

TO
D

ES
K

 S
TU

D
EN

T 
VE

R
SI

O
N

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y A

N
 A

U
TO

D
ESK

 STU
D

EN
T VER

SIO
N



• Aquecimento solar;
• Inércia térmica de vedações internas;
• Ventilação cruzada no verão;
(LAMBERTS; DUTRA; PEREIRA, 2014).
Os próximos parâmetros a serem analisados - ventilação e inso-
lação - possuem maior relação com a sua localização urbana e 
seu entorno, dependendo de fatores como orientação do edifício 
no terreno, altura do edifício, topografia, vegetação e edifica-
ções vizinhas. 
Através da rosa dos ventos do município de Florianópolis, ge-
rada pelo programa Analysis-SOL-AR, podemos fazer uma aná-
lise sobre os artifícios que podem ser usados de acordo com 
a orientação em que o edifício será implantado no terreno. O 
diagrama 1 mostra as velocidades predominantes por direção, 
sendo os ventos mais intensos oriundos da orientação nordeste, 
com médias de 6 m/s durante o ano todo. Já o diagrama 2 apre-
senta a frequência de ocorrência dos ventos, sendo o vento nor-
te predominante no inverno, atingindo 33,5% dos horários em 
que há vento. O segundo vento mais frequente é o nordeste, que 
ocorre em 21,4% das horas do verão (LAMBERTS; DUTRA; 
PEREIRA, 2014).  Dessa forma, as orientações norte e nordes-
te devem ser tratadas de modo a receber os ventos no verão e 
bloquear os ventos no inverno, o que pode ser feito através de 
ventilação com módulos de fechamento flexíveis. 
Com relação à insolação, além dos fenômenos térmicos, a ra-
diação solar é a principal fonte de luz natural. Ela deve ser 
considerada diferentemente para cada função arquitetônica, va-
riando de ambiente para ambiente. Além disso, o contato com o 
exterior favorece o relaxamento e serve como estímulo ambien-
tal (LAMBERTS; DUTRA; PEREIRA, 2014). Para o projeto a 
ser proposto, ela é de extrema importância, uma vez que visa-se 
integrar o edifício, os usuários e a natureza. Além disso, como 
visto anteriormente, a luz natural é essencial para o bem estar 
animal. Através das simulações de solstício de inverno e verão, 
21 de Junho e 21 de Dezembro respectivamente, e equinócio de 
primavera, 21 de Março, em três horários distintos - 9 horas, 12 
horas e 15 horas - podemos chegar a algumas conclusões. Per-
cebe-se que em nenhum momento as sombras dos edifícios do 
entorno chegam ao terreno, por serem edificações de poucos pa-
vimentos e pela extensão do terreno. Portanto o projeto proposto 
não terá limitação por parte do entorno quanto à insolação. 

A partir do padrão observado nas outras edificações, pode-
-se ter uma idéia do comportamento que o edifício proposto 
terá quanto a iluminação natural, tornando essa análise im-
portante para a concepção volumétrica do projeto. Durante 
a primavera, que possui clima ameno, e o inverno, que con-
ta com um clima mais frio, as fachadas sudoeste e sudeste 
serão as que receberão mais sombra, pontanto essa região 
deverá abrigar os usos mais privativo. Já durante o verão, 
as fachadas que recebem maior superfície de sombra são 
as noroeste e nordeste, o que pode ser utilizado a favor 
do usuário, amenizando o grande calor existente durante 
a época. Essa região mais ao norte do terreno poderá ser 
aproveitada para a composição de pátios e usos ao ar livre.

Gráfico 1 e 2 retirados do livro Eficiência Energética na Arquitetura e 
modificados por elaboração própria.

ROSA DOS VENTOS DE FLORIANÓPOLIS



Imagens esquemáticas de elaboração própria. SEM ESCALA. Imagens esquemáticas de elaboração própria. SEM ESCALA. Imagens esquemáticas de elaboração própria. SEM ESCALA.

ANÁLISE DE INSOLAÇÃO NO TERRENO

21/03 - 9:00HRS 21/06 - 9:00HRS 21/12 - 9:00HRS

21/03 - 12:00HRS 21/06 - 12:00HRS 21/12 - 12:00HRS

21/03 - 15:00HRS 21/06 - 15:00HRS 21/12 - 15:00HRS



150
170

130
140120

160

1101009080

706050

403020

10

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y 

A
N

 A
U

TO
D

ES
K

 S
TU

D
EN

T 
VE

R
SI

O
N

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y A

N
 A

U
TO

D
ESK

 STU
D

EN
T VER

SIO
N

6.3 VEGETAÇÃO E DECLIVE EXISTENTE

Outro parâmetro importante a ser analisado antes da con-
cepção projetual, é a vegetação existente e a possibilidade 
de mantê-la para que o projeto não simplesmente se sobre-
ponha à natureza mas se harmonize com ela. 
Após visita ao local, em parceira com o engenheiro agrô-
nomo Claudio Saladini, verificou-se que no terreno de im-
plantação existem algumas árvores, sendo 3 delas nativas. 
Essas espécies nativas, que são uma Aroeira, uma Goia-
beira e um Ingá, serão mantidas no projeto de acordo com 
determinações gerais da FLORAM e de forma a preservar 
a natureza da ilha. Já as outras espécies, que são exóticas e 
não pertencem ao nosso ecossitema local, serão retiradas e 
transplantadas para o parque linear que será proposto. 
Além disso, foi analisado também durante visita ao terre-
no, que existe uma área com um declive de 3 metros em 
relação ao nível das ruas de acesso - Rua Timbaúba e Rua 
Coimbra. Essa área se estende para os terrenos adjacentes, 
portanto um aterramento no local seria prejudicial às edifi-
cações vizinhas, deixando-as enclausuradas por um grande 
muro. Essa diferença de nível será aproveitada no projeto 
para gerar áreas diversas e barreiras naturais de contenção 
dos animais que utilizarão a área para recreação.

MAPA ESQUEMÁTICO DA VEGETAÇÃO EXISTENTE 
NO TERRENO

CORTE ESQUEMÁTICO DO DECLIVE EXISTENTE 
NO TERRENO

TERRENO

Mapa de elaboração própria. ESCALA: 1/2500.

Mapa de elaboração própria. ESCALA: 1/500.

Fonte: acervo pessoal. Fonte: acervo pessoal. Fonte: acervo pessoal.

Vegetação exótica;
Vegetação nativa.
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7. PROGRAMA

7.1 PORTE E DEMANDA

A definição do porte do complexo, especialmente da área 
destinada aos alojamentos dos animais, será realizada de 
modo a atender o máximo de usuários possível tendo em 
vista as diretrizes do bem estar animal - estado em relação 
às suas tentativas de se adaptar ao meio ambiente, conside-
rando liberdade para expressar seu comportamento natural 
e ausência de fome, sede, desnutrição, doenças, ferimen-
tos, dor ou desconforto, medo e estresse (BRASIL, 2014). 
Como visto anteriormente, a demanda de animais em si-
tuação de rua no Estado de Santa Catarina é de 2,4 mi-
lhões de cachorros e 732,5 mil gatos, ou seja, os felinos 
representam em torno de 23% dos animais abandonados 
nas ruas. Quanto ao município de Florianópolis, não temos 
esses números exatos, portanto o único parâmetro aplicado 
ao local que podemos utilizar para o cálculo do porte é o 
número mínimo estimado, pelo gerente do DIBEA, de ani-
mais que se encontram em situação de rua no município: 
500 animais. Para o terreno escolhido e suas limitações, 
seria impossível atender a totalidade desse número. Como 
uma das diretrizes do projeto é garantir ao animal um am-
biente confortável e propício, será priorizado aqui a quali-
dade do abrigo sobre a quantidade de usuários atendidos, 
uma vez que simplesmente retirá-los das ruas e colocá-los 
em um local seguro não significa que sua qualidade de vida 
será melhorada paralelamente. Muitas vezes a situação em 
que o animal se encontra nas ruas - livre, frequentemente 
próximo à natureza e alimentado pela comunidade, é mais 
gratificante do que a vida oferecida em um abrigo comum 
- preso em ambientes de dimensões mínimas e longe de 
elementos que relembram seu habitat natural ou estimu-
lam seus instintos. Além disso, projetar um alojamento de 
grandes dimensões e capacidade abrangente pode ser uma 
estratégia ruim, uma vez que resulta na depreciação do ca-
ráter de urgência desse problema urbano. É mais eficaz 
construir um espaço que estimule a adoção, fazendo com 
que a rotatividade de animais seja maior. (HETTINGER, 
2019). Portanto o número a ser considerado para o cálculo 

do porte do uso de “alojamentos de animais domésticos” será 
em torno de 270 cachorros de pequeno porte, 188 de médio 
porte ou 146 de grande porte. Além disso, tem-se a área dos 
gatos ainda que comporta 72 gatos de forma geral. Uma vez 
que o Centro de Acolhimento atenderá principalmente a região 
central, que não possui tendência ao crescimento - ao contrá-
rio das regiões norte e sul (FLORIANÓPOLIS, 2015) e conta-
rá com outros usos que servirão de apoio e financiamento do 
complexo, esse número é compatível com o contexto. Dentro 
desse número, será disponibilizado uma quantidade inicial de 
20 alojamentos para a função de hotél e creche, visto que na 
região central existem outros estabelecimentos de mesmo fim. 
Essa demanda foi baseada nos números fornecidos durante a 
visita ao Cães e Gatos Park Hotel, que possui capacidade para 
cerca de 80 animais e apresenta lotação nos períodos de férias. 
É essencial lembrar que tanto o porte do abrigo quanto do hotel 
serão flexíveis através da modulação dos ambientes, uma vez 
que as demandas são bastante variáveis. Além disso, sabe-se 
que no geral existem mais cachorros em situação de rua do que 
gatos, portanto foi destinado no programa em torno de 70% do 
abrigo para cachorros e 30% para gatos. Dentre esses 70%, o 
provável é que a relação seja em torno de 60% de cachorros 
de médio porte, 20% de pequeno porte e 20% de grande porte, 
com base em observações pessoais. É importante ressaltar que 
o ideal seria a existência de outros abrigos distribuídos pela 
cidade, de modo a atender um número maior de animais e faci-
litar a adoção para moradores de regiões extremas da ilha. 
Para atender as necessidades mínimas dos animais em relação 
à dimensão da habitação, utilizarei como base os dados forneci-
dos pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado 
de São Paulo, na Resolução N° 2455, que determina as normas 
para manutenção de cães e gatos sob condições mínimas de 
bem-estar, em criadouros comerciais (BRASIL, 2015). Segun-
do o Conselho - que tem como base algumas bibliografias bem 
interessantes sobre o assunto e que serão utilizadas posterior-
mente -, a dimensão do espaço necessário é feito de acordo com 
o porte do animal usuário. É necessário ressaltar que, apesar do 
indicado nas tabelas a seguir, para o Centro de Acolhimentos 
serão projetados espaços que além de garantir as condições mí-
nimas, forneçam qualidade de vida. 

Temos portanto a seguintes definições mínimas de acordo 
com o CRMV - SP:

Dados retirados da resolução n° 2455 e do Manual de Responsabilidade 
Técnica e Legislação do CRMV-SP.. Tabela de elaboração própria. 

Dados retirados da resolução n° 2455 e do Manual de Responsabilidade 
Técnica e Legislação do CRMV-SP.. Tabela de elaboração própria. 

CÃES GATOS

Peso do cão (kg)

Espaço mínimo 
por animal - 
área coberta 

(m²)

Espaço mínimo 
por animal - 

área de solário 
(m²)

Espaço mínimo 
necessário por 

animal adicional 
no solário (m²)

Altura mínima 
(m) Idade

Espaço 
mínimo - área 
coberta (m²)

Espaço 
mínimo - área 
de solário (m²)

Espaço mínimo 
necessário por 

animal adicional 
em área coberta 

(m²)

Espaço 
mínimo 

necessário 
por animal 

adicional no 
solário (m²)

Área 
mínima de 
prateleira 

(m²)

Até 5 1 4 1 2

Do desmame 
até 5 meses 
(alojamento 
para grupos 

de até 7 
filhotes)

2,0/grupo 2,0/grupo 0,3 0,3 0,3/animal

>5 até 10 2 4 1 2 Adulto 1,0/animal 2,0/animal 0,5 0,5 0,3/animal

>10 até 20 3 4 2 2 Gatil 
maternidade 1,0/matriz 2,0/matriz (**) (**) 0,5/matriz

> 20 até 35 3 6 3 2 (**) Sem animais adicionais apenas mãe e filhotes.
> 35 4 8 4 2 OBS:  deve ser construída em metal inoxidável ou com pintura anti-ferruginosa; não pode 

ser superposta a outra gaiola nem o escoamento das águas servidas pode comunicar-se 
diretamente com outra gaiola.

Canis maternidade 1-4(*) 4-8(*) (**) 2

(*) De acordo com o tamanho da mãe.
(**) Sem animais adicionais apenas mãe e filhotes.

OBS: as paredes devem ser de alvenaria, lisas, impermeabilizadas de altura nunca
inferior a 1,5m; o escoamento das águas servidas não poderá comunicar-se diretamente 
com outro canil.

CÃES GATOS

Peso do cão (kg)

Espaço mínimo 
por animal - 
área coberta 

(m²)

Espaço mínimo 
por animal - 

área de solário 
(m²)

Espaço mínimo 
necessário por 

animal adicional 
no solário (m²)

Altura mínima 
(m) Idade

Espaço 
mínimo - área 
coberta (m²)

Espaço 
mínimo - área 
de solário (m²)

Espaço mínimo 
necessário por 

animal adicional 
em área coberta 

(m²)

Espaço 
mínimo 

necessário 
por animal 

adicional no 
solário (m²)

Área 
mínima de 
prateleira 

(m²)

Até 5 1 4 1 2

Do desmame 
até 5 meses 
(alojamento 
para grupos 

de até 7 
filhotes)

2,0/grupo 2,0/grupo 0,3 0,3 0,3/animal

>5 até 10 2 4 1 2 Adulto 1,0/animal 2,0/animal 0,5 0,5 0,3/animal

>10 até 20 3 4 2 2 Gatil 
maternidade 1,0/matriz 2,0/matriz (**) (**) 0,5/matriz

> 20 até 35 3 6 3 2 (**) Sem animais adicionais apenas mãe e filhotes.
> 35 4 8 4 2 OBS:  deve ser construída em metal inoxidável ou com pintura anti-ferruginosa; não pode 

ser superposta a outra gaiola nem o escoamento das águas servidas pode comunicar-se 
diretamente com outra gaiola.

Canis maternidade 1-4(*) 4-8(*) (**) 2

(*) De acordo com o tamanho da mãe.
(**) Sem animais adicionais apenas mãe e filhotes.

OBS: as paredes devem ser de alvenaria, lisas, impermeabilizadas de altura nunca
inferior a 1,5m; o escoamento das águas servidas não poderá comunicar-se diretamente 
com outro canil.



Isométrica explodida de elaboração própria.

ANIMAIS COM PARTICULARIDADE DE SAÚDE

12

12

12

ANIMAIS COM PARTICULARIDADE DE SAÚDE

CACHORROS APTOS PARA AAA

GATOS

CACHORROS COM BAIXA ESTIMATIVA DE ADOÇÃO

CACHORROS AGITADOS PERANTE FLUXO DE PESSOAS

CACHORROS AGITADOS PERANTE FLUXO DE PESSOAS

CACHORROS COM FÁCIL 
ADAPTAÇÃO AO FLUXO DE 

PESSOAS

CACHORROS COM FÁCIL ADAPTAÇÃO AO FLUXO DE PESSOAS

72

48

36

10

10

10
72

38

25

19

22

15

11

22

15

11

36

24

18

58

39

29

ESPECIFICAÇÃO E CAPACIDADE DOS 
MÓDULOS HABITACIONAIS



Para os usos de “atividades veterinárias” e “higiene e embelezamento de animais domésticos”, será preciso primeiramente entender algumas definições estabelecidas em normas defini-
das pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, Conselho Regional de Medicina Veterinária de Santa Catarina, Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo e Diretoria 
de Vigilância Sanitária do Estado de Santa Catarina. Segundo a Resolução N° 1015 publicada pelo CFMV, que diz respeito a estabelecimentos médico-veterinários, o hospital veteriná-
rio deve assegurar a assistência médico-veterinária curativa e preventiva aos animais, com atendimento ao público em período integral (24 horas) com a presença e responsabilidade 
permanente do médico veterinário. Já a clínica veterinária é destinada ao atendimento de animais para consultas e tratamentos clínico-cirúrgicos, podendo ou não ter cirurgia e interna-
ções, sob a responsabilidade técnica e presença do médico veterinário. Caso haja internação, o local deve funcionar 24 horas mesmo quando não aberto ao público (BRASIL, 2012). A 
classificação que se enquadra no uso desejado para o Centro de Acolhimento, é a de clínica veterinária - uma vez que será utilizada apenas para primeira avaliação, reabilitação básica 
e apoio dos animais resgatados. Caso exista a necessidade de um tratamento mais específico, esse será direcionado à hospitais veterinários parceiros. Além dos itens especificados na 
Resolução, que serão mencionados na definição de programa e na tabela de instalações apresentada abaixo, a área clínica contará com sala destinada para radiografia e ultrassonografia 
- itens mencionados como necessários pelo gerente do DIBEA. Considerando que não será ofertado ao público os serviços veterinários, o consultório descrito na Resolução será equi-
valente à sala de triagem. Visto que as normas citadas não especificam demandas, será considerada a demanda de cinco animais no setor de recebimento de animais resgatados - sendo 
dois módulos destinados à animais feridos, um animal nas áreas médicas veterinárias de exames e cirurgias, e de quatro a cinco animais nos alojamentos que se localizam no setor de 
assistência médica - isolamento, quarentena, maternidade, recuperação e internação. Já para a área de higiene e estética animal, será considerada uma demanda de dois a três animais.  
Para o porte e especificações dessas instalações - especificados na tabela abaixo, foram utilizado o Manuel de Responsabilidade Técnica e Legislação do CRMV-SP (CRMV-SP, 2014), a 
Resolução N° 1015 do CFMV (BRASIL, 2012) e a Resolução N° 002  da Diretoria de Vigilância Sanitária do Estado de Santa Catarina (SANTA CATARINA, 2015). 

CLÍNICA VETERINÁRIA
SETOR INSTALAÇÃO DIMENSÕES MÍNIMAS ALTURA MÍNIMA ITENS INTERNOS OUTROS

ATENDIMENTO

Sala de recepção Área mínima de 10,00m² Acesso diretamente do exterior; piso deve ser liso, impermeável e resistente 
a pisoteio e desinfetantes; paredes impermeabilizadas até 2,00m de altura.

Consultório Área mínima de 6,00m² Geladeira para vacinas, antígenos e outros.
Acesso direto da sala de espera; piso deve ser liso, impermeável e resistente 
a pisoteio e desinfetantes; as paredes devem ser impermeabilizadas até 2,00

m de altura.

CIRÚRGICO

Sala para preparo e 
recuperação de pacientes

Sistemas de provisão de oxigênio e ventilação mecânica;  armário 
de fácil acesso para medicamentos e descartáveis.

Sistema de aquecimento; forro protetor para evitar contato direto do animal 
com o piso; piso deve ser impermeável e resistente a desinfetantes; as 

paredes devem ser impermeabilizadas até o teto;  dispositivos que evitem a 
propagação de ruídos e exalação de maus odores; deve ser provida de água 

corrente suficiente para a higienização ambiental.

Sala de antissepsia  Pia e dispositivo dispensador de
detergente sem acionamento manual.

 Piso deve ser liso e impermeável; paredes e teto devem ser 
impermeabilizados.

Sala de lavagem e 
esterilização de materiais

Equipamentos para lavagem, secagem e esterilização de 
materiais.

 Piso deve ser liso e impermeável; paredes devem ser impermeabilizadas até 
o teto.

Sala cirúrgica

Mesa cirúrgica impermeável e de fácil higienização;  
equipamentos para anestesia inalatória com ventiladores

mecânicos; equipamentos para monitorização anestésica; foco 
cirúrgico; aspirador cirúrgico; mesa auxiliar, sistema de provisão 

de oxigênio.

Sem cantos vivos ou agudos; o piso deve ser liso, impermeável e resistente 
a pisoteio e desinfetantes; paredes e teto devem ser impermeabilizados; as 
janelas devem ser providas de telas que impeçam a passagem de animais 

da fauna sinantrópica nociva; seu acesso deve ser através da sala de 
antissepsia.

INTERNAÇÃO Sala de internação
Mesa e pia de higienização; acomodações individuais e de 

isolamento; armário para guarda de medicamentos e 
descartáveis.

SUSTENTAÇÃO

Lavanderia
Depósito/almoxarifado

Copa
Sala de descanso

Sanitários/vestiários Compatíveis com o número de 
funcionários

Unidade de conservação 
de animais mortos e 

restos de tecidos

RADIOGRAFIA/ 
ULTRASSONOGRAFIA

Sala de exames

As distâncias mínimas entre as bordas 
ou extremidades do equipamento e todas 

as paredes da sala devem ser iguais a 
1,00m das bordas laterais da mesa de 
exame do equipamento  e 0,6 m das 
demais bordas ou extremidades do 

equipamento; 1,5m de qualquer parede 
da sala ou barreira de proteção ao ponto 

emissão de radiação do equipamento.

Equipamentos; cabine de comando dos equipamentos.

Sala de processamento 
de imagem

Câmara escura; pia com torneira e cuba profunda para 
higienização da processadora.

Vedação apropriada contra luz do dia ou artificial; sistema de exaustão de ar 
de forma a manter uma pressão positiva no ambiente; paredes com 

revestimento resistente à ação das substâncias químicas utilizadas; piso anti-
corrosivo, impermeável e antiderrapante.

Sala de interpretação e 
laudos Acesso deve ser feito através da sala de exames.

HIGIENTE E ESTÉTICA
SETOR INSTALAÇÃO DIMENSÕES MÍNIMAS ALTURA MÍNIMA ITENS INTERNOS OUTROS

Sala de banho Área mínima de 2,00m²

Piso impermeável e resistente a desinfetantes; as paredes devem ser 
impermeabilizadas até 2,00m de altura; a banheira deve ter paredes lisas e 

impermeáveis; o escoamento das águas servidas deve ser ligado 
diretamente à rede de esgoto, sendo o da banheira provido de caixa de 

sedimentação.

Sala de tosa Área mínima de 2,00m² Piso liso, impermeável e resistente a desinfetantes; as paredes devem ser 
impermeabilizadas até 2,00m de altura.

Sala para secagem e 
penteado

Piso liso, impermeável e resistente a desinfetantes; as paredes devem ser 
impermeabilizadas até 2,00m de altura.

ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
SETOR INSTALAÇÃO DIMENSÕES MÍNIMAS ALTURA MÍNIMA MOBILIÁRIOS INTERNOS OUTROS

Abrigo de resíduos 
sólidos

Equivalente a três dias de geração; área 
mínima de 1,00m²

Paredes e pisos deverão ser resistentes a desinfetantes e 
impermeabilizados;  a localização deverá ser fora do corpo do prédio 

principal; o armazenamento de resíduos infectantes deverá ser feito em 
separado dos resíduos comuns.

OBS¹: apenas os itens de responsabilidade do arquiteto ou relevantes ao projeto de arquitetura foram mencionados.
OBS²: a sala de lavagem e esterilização de materiais pode ser suprimida através da terceirização.
OBS³: a ultrassonografia é realizada no setor de radiografia.

Dados retirados da Resolução n° 1015 da CFMV, do Manual de Responsabilidade Técnica e Legislação do CRMV-SP e Resolução N° 002  da Diretoria de Vigilância Sanitária do Estado de Santa Catarina. Tabela de elaboração própria. 
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A demanda a ser utilizada para “restaurantes e outros es-
tabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas” será 
considerada de acordo com a população local, expectativa 
de usuários do Centro de Acolhimento e oferta de estabe-
lecimentos similares na região. Segundo o censo do IBGE 
de 2010, a população estimada no bairro Monte Verde é 
de 6.429 habitantes, sendo em torno de 71% entre 15 e 
64 anos, e 18% entre 0 e 14 anos (POPULAÇÃO, 2019). 
Portanto a maior parte da população é jovem - público esse 
que possui o perfil de aderir a novos costumes e idéias com 
maior facilidade. Analisando a região, podemos contar em 
torno de 8 estabelecimentos destinados ao serviço de ali-
mentação, além dos 26 serviços existentes no Floripa 
Shopping. Entretanto, na região, a oferta de serviços de 
alimentação animal é inexistente, tornando o serviço de 
integração da alimentação para humanos e animais, a ser 
proposto no Centro de Acolhimento à Animais Domésticos, 
único no bairro. Outro dado importante para o cálculo da 
demanda do serviço de alimentação é a quantidade de usu-
ários esperada para o Centro. Para isso, utilizarei o fluxo de 
pessoas aferido pelo funcionário da PETZ - uma das maio-
res empresas de serviços destinados aos animais, existente 
em Florianópolis. Estima-se que o estabelecimento receba 
em torno de 100 pessoas por dia de segunda a sexta feira e 
300 pessoas por dia no sábado e domingo. Visto que tanto 
a PETZ quanto o Centro de Acolhimento ofertam diversos 
serviços similares, é viável a comparação entre eles em re-
lação ao fluxo de pessoas ponderado. Além desses três fato-
res apresentados, devemos levar em consideração também 
que o ato consumado da alimentação será realizada na área 
externa, por questões sanitárias, restando ao espaço inter-
no apenas o ato da compra dos alimentos. Portanto será 
considerado para o porte do uso de serviços alimentares a 
demanda de 10 pessoas no espaço interno do café.
Em relação ao espaço destinado para “pesquisa e desen-
volvimento experimental”, será utilizado para estimativa 
da demanda a quantidade de alunos existentes nos cur-
sos relacionados ao tema e uma estimativa livre de quantos 
desses alunos se interessariam em realizar uma pesquisa 
envolvendo animais domésticos. Os cursos que possuem 
maior afinidade com o tema animais e sua relação com os 

seres humanos e o ambiente em que vivem são: Medicina Ve-
terinária, Arquitetura e Urbanismo, Design, Cinema, Ciências 
Biológicas, Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Pedagogia e 
Psicologia. Entre esses cursos, serão considerados na deman-
da apenas aqueles que necessitam de um espaço privativo com 
o animal ou mobiliário específico, e que não realizarão proce-
dimentos invasivos em prol da pesquisa. Atividades invasivas, 
como coleta e análise de sangue, deverão ser realizadas na área 
clínica. Portanto esses cursos são: Medicina Veterinária, Ciên-
cias Biológicas, Pedagogia e Psicologia, que possuem em torno 
de 450 alunos na graduação  - podendo variar para mais ou para 
menos conforme o curso ou ano (MEDICINA... 2019). Se con-
siderarmos uma estimativa de que 30% apresenta interesse na 
área de pesquisa, temos um número de 540 pesquisadores. Em 
função da crescente popularização do animal doméstico, irei 
considerar então que 30% desses pesquisadores seguiriam para 
a área relacionada a esses animais. Ainda entre esses 30%, as 
pesquisas não seriam realizadas simultâneamente e nem todas 
precisariam de um espaço específico, portanto será considerado 
apenas 5% no cálculo de demanda. Temos então um número 
estimado de 8 pessoas realizando algum tipo de pesquisa rela-
cionada à animais domésticos ao mesmo tempo. Visto que, além 
dos acadêmicos, estudantes de pós graduação e profissionais 
também poderiam apresentar interesse na atividade, será consi-
derado como demanda da atividade um número de 10 pessoas. 
Essa atividade poderá ser realizada tanto nas salas de estudos e 
pesquisa, quanto nas salas de tratamento alternativo - além dos 
espaços externos. É importante ressaltar que essa estimativa foi 
calculada de modo livre, a partir de um dado básico e observa-
ções pessoais. 
Para a “atividade de apoio à educação”, será levado em conta 
o número de instituições educacionais existentes no entorno e 
seus respectivos alunos. No entorno de 1 quilómetro, existe uma 
Escola Estadual, duas creches e um Centro de Convivência. 
De acordo com o site Edu, a Escola Estadual Professora Lau-
ra Lima possuía 995 alunos, a creche Orlandina Cordeiro 250 
alunos, a Creche Vila Cachoeira 175  alunos matriculados em 
2018 (EDU, 2019). Já o Centro de Convivência Infantil Luiz 
Cipriani atende por volta de 160 crianças e adolescentes (PRE-
FEITURA... 2019). Considerando que uma turma comum de 
alunos da educação infantil possui até 25 alunos e do ensino

fundamental e médio possui até 35 alunos (JUSBRASIL, 
2019), será considerada uma demanda de aproximada-
mente 1 turma e seus responsáveis, portanto 40 pessoas. 
Para os tratamentos alternativos com a utilização de ani-
mais, ou seja o uso “atividades de atenção à saúde humana 
não especificadas anteriormente”, será destinado uma área 
com capacidade para 10 pessoas simultaneamente, com sa-
las privativas e possibilidade de disposição de equipamen-
tos necessários. A baixa demanda se dá em função da es-
pecificação do tratamento. No Centro de Acolhimento será 
possível apenas a AAA - Atividade Assistida por Animais, 
que é feita de modo livre e informal, sem a necessidade de 
infraestrutura médica ou acompanhamento de profissionais 
da saúde. Portanto a grande maioria das atividades será 
realizada nos pátios externos.



• Utilizar materiais de longa duração e baixa manutenção, ou 
de baixo custo;
• Utilizar eficiência energética;
• Projetar ambientes e utilizar estruturas flexíveis conforme os 
usos;
• Facilitar o processo de adoção através do projeto;
• Localizar os módulos habitacionais de modo a estimular uma 
boa experiência para a população e os próprios animais;
• Promover espaços de interação controlada entre humanos e 
animais;
• Promover a reabilitação de animais em estado deficiente de 
saúde;
• Promover adestramento à animais de comportamento negati-
vo;
• Garantir o controle acústico e de odor;
• Proporcionar um ambiente colorido e com luz natural, de 
modo a estimular uma experiência agradável;
• Promover a oportunidade de interação aproximada entre ani-
mal e possível adotante;
• Garantir áreas destinadas aos funcionários;
• Projetar ambientes de fácil fluxo e com ligações entre si;
• Proporcionar ambientes destinadas à educação da população;
• Estimular a pesquisa e os estudos relacionados ao tema;
• Proporcionar ambientes destinados à atividade assistida por 
animais;
• Estimular os instintos animais através de elementos arquite-
tônicos e paisagísticos.

Acima de tudo, o Centro de 
Acolhimento deve garantir um ambiente

 acolhedor e agradável ao animal, atendendo 
suas necessidades emocionais e físicas.

7.2 DIRETRIZES

O Centro de Acolhimento deve ser um lugar onde tanto os 
animais resgatados quanto aqueles que o visitam se sintam 
confortáveis e alegres, procurando justificar de forma mais 
integral possível o seu próprio nome “Centro de Acolhi-
mento à Animais Domésticos”. Deve ser um local seguro, 
covidativo e não muito extravagante. Deve também garantir 
as funções basicas, ser de fácil manutenção e acessível fi-
nanceiramente. Os acessos precisam ser pensados de modo 
a ser o mais agradável possível para os animais e visitan-
tes - como por exmplo os acessos separados para animais 
que estão chegando do resgate e para animais que estão 
sendo adotados. Utilizar cores também é interessante para 
tornar o complexo convidativo (HETTINGER, 2019). Além 
de áreas de interação ao ar livre, é importante a oferta de 
áreas de interação protegidas de interpéries do clima, vista 
que Florianópolis possui épocas de bastante chuva e vento.
Para os animais que estão sendo acolhidos por tempo inde-
terminado, ou seja, aqueles que foram retirados das ruas, 
é essencial que tenham um local de refúgio no abrigo, mas 
também que tenham locais de socialização. Além disso é 
importante que eles possam colocar em prática seus instin-
tos e que possam desenvolver um histórico de experiências 
positivas. Desse modo eles deixam para trás os traumas do 
abandono e se preparam para uma nova família. 
O programa foi definido portanto com base nas referências 
apresentadas até agora e complementado com as informa-
ções adquiridas através do Guia Operacional de Planeja-
mento e Construção de um Abrigo para Animais, publicado 
pela Assossiação American Human (AMERICAN HUMA-
NE ASSOCIATION, [S.I.]). Esse guia define e reafirma al-
gumas diretrizes essenciais, já mencionadas anteriormen-
te, para o bom funcionamento de um abrigo de animais, e o 
que pode ser feito para materializá-las. Portanto, os fatores 
principais a serem levados em consideração no projeto são: 
• Proporcionar um ambiente saudável, seguro e relaxante;
• Proporcionar áreas de exercício;
• Reduzir o desenvolvimento de mudanças comportamen-
tais negativas provocadas pelo instinto animal ao enxergar 
o abrigo como um local perigoso;

7.3 DEFINIÇÃO

Por ser um programa de alta complexidade, ele será divi-
dido em setores conforme o uso. Juntamente ao programa, 
apresentarei algumas definições e pontos relevantes em re-
lação às áreas que constituirão o Centro de Acolhimento, 
com o objetivo de estabelecer diretrizes específicas a se-
rem seguidas pelo projeto e esclarecer o tema pouco conhe-
cido entre a maioria de nós. As áreas marcadas com uma 
circunferência verde representam aquelas que, segundo a 
Referência Técnica para o Funcionamento dos Serviços Ve-
terinários, deverão ter piso e paredes lisas, impermeáveis 
e resistentes à produtos químicos, portanto aquelas que re-
ceberão pintura epóxi - material que atende a todos esses 
requesitos, e deverão conter ralo sifonado para escoamento 
das águas de limpeza (BRASÍLIA, 2010). Além disso, es-
ses ambientes terão seus cantos abaulados para facilitar a 
limpeza.

AMPARO À ANIMAIS RESGATADOS
     
      Acesso de animais feridos
Área de desembarque destinada ao automóvel portante de 
animal ferido. 
      Recepção de animais 
Onde será recebido o animal resgatado em estado de saúde 
normal.
      Sala de triagem
Área correpondente ao consultório, para onde o animal 
será encaminhado assim que chegar ao Centro. Ali serão 
feitos os primeiros exames clínicos para encaminhamento 
do animal. 

ASSISTÊNCIA MÉDICA VETERINÁRIA

      Módulo habitacional de quarentena
Módulo habitacional onde o animal será observado quanto 
à possível manifestação de alguma patologia. 
     Módulo habitacional de isolamento
Módulo habitacional isolado para tratamento de patologias.



      Área de Atividade Assistida por Animais
Local onde serão realizadas atividades que possuem os 
animais como co-terapeutas e que necessitam de equipa-
mentos específicos ou área privativa. 
      Área de adestramento
Área destinada ao adestramento de animais que apresen-
tam comportamento negativo.
      Estacionamento

SUSTENTAÇÃO

      Depósito/almoxarifado
Destinado ao armazenamento de comida e outros produtos.
      Cozinha para funcionários
      Área para descanso dos funcionários
Local destinado ao repouso dos funcionários.
      Vestiários/sanitários dos funcionários
      Sala administrativa
      Sala de monitoramento dos animais
Onde será feito o monitoramento virtual dos animais do 
Centro de Acolhimento, de modo a garantir sua segurança.
      Área de preparo do alimento animal
Local onde serão separadas as porções alimentares animais 
e onde será manipulado alimentos especiais.
      Unidade de conservação de animais mortos
Local onde serão conservados os corpos dos animais faleci-
dos até a entrega ao agente funerário. 
      Abrigo de resíduos sólidos
Onde serão armazenados os resíduos gerados no complexo.
      Área para preparo da limpeza
Local onde serão preparadas soluções específicas de lim-
peza. 
      Área de serviços básicos
Local onde estarão localizados os sistemas de distribuição 
de água, captação de água da chuva, energia solar  e siste-
ma de resfriamento artificial. 

      Módulo habitacional para animais em recuperação
Área atribuída aos animais que estão se recuperando de 
algum trauma físico e necessitam de espaço individual. 
      Módulo habitacional para maternidade 
Área destinada à gestação e maternidade de fêmeas resga-
tadas prenhes. 
       Sala de antissépsia
Onde é feita a esterelização e higiene pessoal ao sair de um 
ambiente contaminado, de modo a evitar a proliferação de 
microorganismos patogênicos. 
      Sala de eutanásia
Onde é induzida a morte de um animal com o objetivo de 
cessar seu sofrimento em virtude de uma condição patoló-
gica. 
      Sala de exames clínicos e gerais
Destinada à exames clínicos e gerais em animais que já 
foram admitidos no abrigo e que por ventura apresentarem 
algum sintoma de patologia. 
      Sala para preparo de pacientes
Área atribuída ao preparo de pacientes que realizarão pro-
cedimentos cirúrgicos ou exames de radiografia e ultrasso-
nografia. 
      Sala de lavagem e esterelização de materiais
Onde será realizada a higienização e esterelização de ma-
teriais médicos.
      Sala cirúrgica
Onde serão realizados procedimentos cirúrgicos.
     Sala de internação
Destinada à internação de animais, onde as acomodações 
deverão ser individuais e isoladas.
       Sala de exames de radiografia
Área onde serão realizados exames de radiografia.
       Sala de processamento de imagem
Onde serão processadas as imagens provenientes do exame 
radiológico.
      Sala de interpretação de laudos
Área destinada à interpretação de laudos dos exames de 
radiografia. 
      Sala de exames de ultrassonografia
Área atribuída a realização de exames de ultrassonografia. 

HIGIENE E ESTÉTICA ANIMAL

      Sala de banho
Destinada ao banho dos animais. 
      Sala de tosa
Onde será realizada a tosa higiênica dos animais.    
      Sala de estética
Área onde será feita a estética dos animais.

ALOJAMENTO ANIMAL

      Módulos habitacionais individuais para gatos ou cães
Área destinada ao lar de gatos e cães que apresentam medo ex-
cessivo ou comportamento negativo.
      Módulos habitacionais coletivos para gatos ou cães
Área destinada ao lar de animais que podem viver em socieda-
de, sendo dispostos em grupos a partir de sua idade e porte. 

SERVIÇOS À COMUNIDADE

      Recepção do serviço de hotel e creche
Espaço atribuído ao atendimento e informação de pessoas que 
desejam utilizar o serviço de hotel animal e o serviço de creche 
animal. 
       Recepção do adotante
Local destinado ao atendimento de pessoas que desejam reali-
zar a adoção permanente ou temporária. 
      Pet Café
Área onde será comercializado alimentos para animais e para 
humanos, de modo a estimular o vínculo entre eles através da 
realização conjunta da atividade. 
     Banheiros
      Área educacional
Espaço destinado à palestras educacionais sobre os animais do-
mésticos e nossa relação com eles.
      Área de pesquisa
Atribuída à pesquisa e estudos relacionados aos animais de es-
timação.
      Áreas de interação com animais
Área destinada à interação com os animais, podendo ser de 
modo coletivo ou individual, em área interna ou externa.



Isométrica explodida de elaboração própria.

ÁREAS E USOS PROPOSTOS



7.4 FLUXOGRAMA

O fluxograma foi elaborado para auxiliar a compreensão do projeto, e feito a partir dos fluxos entre os edifícios e entre os diferentes níveis verticais. As áreas de acesso público estão 
sinalizadas com a escrita em amarelo, e as áreas de acesso privado com a escrita em preto. Por se tratar de um fluxograma complexo, ele é apresentado em grupos conforme o edifício 
em que se localiza e o nível - tendo o térreo como número 0,00m. Além disso, o fluxograma será apresentado em três partes: fluxograma externo, fluxograma interno e fluxograma da área 
médica veterinária. 
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