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8. PROJETO

8.1 IMPLANTAÇÃO

A volumetria e a localização perante ao terreno se desenvolveram a partir dos parâmetros projetuais, diretrizes e exigências apresentadas até aqui. Com aproximadamente 1500 m² de  
projeção horizontal e 3100 m² de área construída, o complexo apresenta altura máxima de 12,40 metros, visando a integração com o seu entorno, onde a maioria das edificações 
possuí de 2 a 3 pavimentos. Além disso, o projeto apresenta grande parte permeável, através de pátios, terraços, e coberturas vegetadas. 
Tendo em vista as condições climáticas, a disposição dos edifícios no terreno se faz de modo a aproveitar a insolação e ventilação para o conforto térmico dos usuários. Através de re-
vestimentos translúcidos, as fachadas que recebem insolação - norte, nordeste, leste e sudeste -  podem ser aproveitadas para o aquecimento solar nos períodos de frio. Já nos períodos 
quentes, a possibilidade de ventilação nas fachadas nordeste podem ser utilizadas para o resfriamento do ambiente - com a exceção dos módulos habitacionais que por questões acústi-
cas receberão ventilação mecânica. Através de brises verticais nas fachadas oeste, que recebem insolação no período da tarde tanto no verão quanto no inverno, pode-se fazer o controle 
da intensidade do vento e insolação desejada. Além disso, o complexo contará ainda com brises horizontais parciais advindos da estrutura utilizada no guarda corpo, que será estendida 
para todo o contorno no edifício, garantindo também uma linguagem arquitetônica marcante.
A partir do desnível natural do terreno, foram projetados alguns pátios e ambientes abaixo do nível térreo, de modo a aproveitar essa característica para dar privacidade àqueles 
animais que precisam. 
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8.2 SISTEMA CONSTRUTIVO E MATERIAIS

Os sistemas e materiais escolhidos para o projeto possuem em comum a eficiência energética, sustentabilidade, baixa necessidade de manutenção ou baixo custo. Para o sistema estru-
tural serão utilizadas estrutura metálica e lajes de Steel Deck, por se tratarem de sistemas que possuem flexibilidade de uso dos espaços e possibilitam a modulação. Os pilares metá-
licos serão de aço em perfil H de mesa larga de 15x15 centímetros. As vigas metálicas principais serão em perfil I de mesa larga - ideal para vãos com até 10 metros - de 6 metros de 
comprimento e 30 centímetros de altura. Já as vigas metálicas secundárias, localizadas no interior dos edifícios, serão treliçadas de 25 cm de altura, 6 m de comprimento e espaçadas a 
cada 3,0m, sendo então compatível com a instalação do sistema de laje Steel Deck. As lajes serão de Steel Deck de 15 centímetros de espessura, sendo preenchidas com fibra de vidro 
para melhor desempenho acústico. Deverão ainda ser adicionadas fibras de aço dramix ou amarduras nas lajes para melhorar o tempo contra incêndio. Além disso, as peças metálicas 
deverão receber tratamento contra corrosão e fogo (CHING; ONOUYE; UBERBUHLER, 2015). Através da utilização de um padrão para as dimensões da estrutura, a obra se torna mais 
econômica. Os  módulos de circulação vertical serão estruturados em concreto armado e drywall corta fogo, servindo também como contraventamento para a estrutura metálica. Buscando 
proporcionar maior conforto térmico para os usuários e aproximá-los mais da natureza, as coberturas serão projetadas em laje vegetada.

Isométrica e detalhes de autoria própria. Sem escala.
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Para o revestimento externo, foi escolhido Drywall e o Vidro Duplo Laminado. O drywall possui como vantagem sua lexibilidade de montagem. Já o vidro duplo laminado se destaca por 
possuir um bom desempenho acústico, térmico, e de manutenção. Além disso, quando comparado a outros materiais translúcidos como o policarbonato, ele apresenta maior resistência 
mecânica, maior resistência a produtos químicos e sistema de produção mais sustentável (CASA, 2019)/(ABRAVIDRO, 2019). Combinado com brises verticais nas fachadas oeste e 
brises horizontais nas fachadas norte, sul e leste, ele consegue garantir a luz natural no ambiente conforme a ocasião. Tanto os vidros móveis quanto os ixos, serão estruturados por es-
quadrias de PVC, que apresenta boa resistência e desempenho termoacúsico (CASA... 2019).
Para os módulos habitacionais, a escolha foi feita através de pesquisas sobre materiais resistentes a arranhões, leves, e de fácil limpeza (IKASA, 2019)/ (ARCO, 2019).  Nas divisórias 
lexíveis, será utilizado o aço galvanizado, em sistema roll-on automático de alta velocidade. Esse sistema garante tanto as características de resistência citadas anteriomente, quanto a 
praticidade no deslocamento das divisórias (PORTAS... 2019). Já nas divisórias fixas, será feito um sistema composto de drywall e telhas metálicas termoacústicas de aço galvanizado 
com lã mineral, que garantem o isolamento termoacustico, resistencia e a baixa manutenção (ADEMI, 2019).
Os guarda-corpos terão suas estruturas em alumínio com pintura semelhante ao cobre, compondo o brise horizontal, e vidro, completando a altura necessária de segurança e permitindo a 
ampla visibilidade pelos usuários. Para as divisórias externas, será utilizado o sistema de cabo de aço, permitindo a visibilidade parcial e a permeabilidade de ventilação. O espaçamento 
deinido entre um cabo e outro será o necessário para que o animal não consiga morder o cabo, em torno de 5 centímetros.
Os pisos devem ser de fácil limpeza, pouca ou nenhuma absorção e antiderrapante, portanto serão de cimento queimado com impermeabilização de resina acrilica (CASA... 2019). Já os 
revestimentos internos de pintura serão feitas de epoxi. 
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8.3 ARQUITETÔNICO

Os ambientes foram formulados e localizados de acordo com parâmetros de ventilação, insolação, fluxo entre áreas, e usos em comum, levando-se em consideração o Código de Obras 
e Edificações de Florianópolis e a norma ABNT. Para melhor compreensão do projeto, explico a seguir um pouco sobre as áreas, suas relações entre si e com o complexo, e os 
parâmetros que guiaram o projeto de cada ambiente. 
A partir do acesso principal do complexo, realizado pela Rua Timbaúba, têm-se dois caminhos diferentes - além do acesso individual para automóveis. Pelo caminho a esquerda, o visi-
tante é direcionado ao primeiro edifício de módulos habitacionais e ao edifício de adoção e recepção ao visitante (imagem 1 e 2). Pelo caminho secundário, a direita, o visitante é guiado 
paralelamente ao muro lateral, até um dos espaços de interação do Centro, passando também pelo edifício F (imagem 3). Esse muro lateral ganha vida através de artes urbanas que visam 
aguçar a sensibilidade pública em relação ao tema. Por meio de palavras e imagens, o muro conta o surgimento dos animais domésticos, nossa relação com eles e expõe animais e famílias 
cujo destino foi entrelaçado através do Centro de Acolhimento. Esse muro homenageia ainda os doadores e apoiadores da fundação. O complexo conta ainda com o acesso secundário 
realizado pela Rua Coimbra, onde têm-se uma extensão do projeto, de forma a integrar o entorno e seus moradores.
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No pavimento subsolo localiza-se o estacionamento, a sala de manutenção, o depósito, as cisternas pluviais, a recepção para animais resgatados feridos e uma sala de triagem. Para o de-
pósito, é indicado que esse corresponda a pelo menos 5% da área total para aqueles que visitam o Centro (MARTHA SMITH, 2010). A recepção servirá para informação e tranquilização 
daqueles que trazem o animal resgatado ferido e não sabem como proceder e a área de triagem contará ainda com um elevador particular, possibilitando o deslocamento interno desses 
animais para a área clínica veterinária. Além disso, no subsolo localiza-se parte do edifício F e os solários 1 - maior das áreas externas semi privativas do complexo - e 2.
No subsolo do edifício F, têm-se módulos habitacionais para cachorros - individuais e coletivos, escada de emergência, elevador e banheiros de visitantes. Através de saídas laterais é 
possível acessar os solários 1 e 2, que contam com mobiliários de entretenimento para os animais. No solário 1 é possível ainda que as crianças utilizam esses mobiliários juntamento 
com os cachorros, se tornando assim mais um fator atrativo para a população, uma vez que 50% dos casais com filhos possuem animais domésticos (SINDAN, 2019). Além disso, essa 
área externa semi privativa possui um espaço de contemplação e relaxamento.
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No pavimento térreo, logo na entrada podemos encontrar o bici-
cletário e o abrigo de resíduos sólidos. Ao pegar o caminho prin-
cipal, que se interliga com o acesso secundário realizado pela 
Rua Coimbra, têm-se a direita o edifício F. Ali estão localizados 
os módulos habitacionais para animais menos sociáveis e que 
apresentam medo excessivo em relação aos visitantes - fachada 
oeste, e os módulos para animais que possuem maior facilidade 
de adapção quanto ao grande fluxo de pessoas, geralmente filho-
tes ou animais que não possuem um histórico de experiências 
negativas - fachada leste. Além disso, nesse edífico podemos en-
contrar uma sala de limpeza e uma sala de preparo de alimentos, 
além dos módulos de circulação vertical e de emergência. Têm-
-se também o acesso ao solário 3.
Percorrendo o caminho principal, chega-se ao edifício D, onde
localizam-se a recepção para adotantes e os módulos habitacio-
nais para cachorros de baixa expectativa de adoção - em geral
animais adultos e que não seguem o padrão social de estética. A
recepção para adotantes deve ser convidativa, estimulante, ale-
gre e estimular a adoção. Além disso deve garantir a agilidade
do procedimento. A partir disso, ela foi localizada logo na região
central do Centro de Acolhimento e perto da sala administrativa,
com o objetivo de falicitar o processo.
Anexo ao Edifício D, está o Edifício C, onde estão localizados,
no pavimento térreo, a recepção dos serviços de hotel e creche, o
Pet Café, o banheiro de visitantes e as áreas internas de interação
com os animais. Os banheiros, além de possuir os equipamentos
necessários comuns, deve garantir um local de apoio ao animal
de estimação, através da disposição de abrigos individuais com
sistema de segurança. A área de recepção dos serviços de hotel
e creche deve passar confiança para aqueles que estão deixan-
do seus companheiros ali temporariamente, portanto o ambiente
deve demonstrar clareza e organização, bem como ter acesso vi-
sual aos alojamentos, à área de saúde médica veterinária e às in-
terações entre visitante e animal - uma vez que o serviço oferece
também a possibilidade de empréstimo do animal para aqueles
que desejam passar um dia com ele. Essa é uma estratégia que
visa melhorar a vida do animal que se encontra no alojamento
-seja para adoção ou no hotel e creche, proporcionando a ele
momentos de carinho e atenção e possibilitando ao visitante que
conheça não só o prazer de ter um animal doméstico ao seu lado
mas também os cuidados necessários, estimulando o ato da ado-
ção responsável. A área de interação controlada com animais, é
o local onde os visitantes podem ter uma experiência mais inti-
mista com aqueles animais que são mais medrosos e reservados.
Além disso, por possuírem dimensões variadas, essas salas po-
dem servir ainda para aulas de adestramento e outras funções
educacionais. Ainda no pavimento térreo do edifício C está o Pet
Café como mencionado anteriormente. Ali será feita a comercia-
lização de alimentos especiais para animais, assim como alimen-
tos para humanos. Por razões sanitárias, o ato da alimentação
deverá ser realizada fora do edifício, nas áreas externas.
No pavimento térreo temos ainda o Edifício E, onde localiza-se
os módulos habitacionais para gatos, a área de interação com ga-
tos ao ar livre, e o Edifício A, que abrange parte das áreas médi-
cas veterinárias, a recepção de animais resgatados em estado de
saúde normal e a área de higiene dos animais. Esse edifício será
descrito de modo separado no capítulo “Edifício veterinário”.
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O primeiro pavimento é dividido em duas partes que não pos-
suem ligação entre si. A primeira parte, acessível através da es-
cada localizada na entrada do complexo, resume-se a um terraço 
jardim que sugere a continuidade do Parque Linear do Rio Pau 
do Barco. A segunda parte, acessível através dos edifícios B, C e 
D, contém os módulos habitacionais para cachorros que possuem 
aptdão para a atividade assistida por animais - que acontecerá nos 
pátios e na área própria, e a maior parte dos serviços oferecidos à 
comunidade. No edifício B têm-se a área administrativa e a área 
educacional. A área administrativa, além de se localizar próxima 
às áreas que requerem burocracia, deve comportar funcionários 
de diversas atividades existentes no Centro. Portanto ela contará 
com espaço para pelo menos: um responsável pela área clínica, 
um responsável pela área de adoção, um responsável pela área 
educacional e de pesquisa, um responsável pela área de hotel 
e creche, um responsável pela área de AAA e um responsável 
por assuntos relacionados à fundação. O espaço ficará anexo à 
sala de monitoramento, facilitando a comunicação. A sala educa-
cional se localizará de modo a dar privacidade para a atividade 
que estiver ocorrendo e possibilitar o maior controle em caso de 
crianças. A sala contará com mesas e cadeiras móveis, permitin-
do a flexibilidade de composição do espaço, mesa de apoio ao pa-
lestrante e armário para depósito de materiais educacionais e ou-
tros. O primeiro pavimento do Edifício B contará ainda com copa 
e banheiro, dando suporte às atividades que acontecem tanto no 
próprio edifício quanto no edifício C adjacente. No edifício C es-
tarão localizadas as salas destinadas às atividades assistidas por 
animais e as salas de pesquisa. Essa área deverá oferecer suporte 
aos pesquisadores, através de equipamentos de informáticas e 
locais de estudo e observação. Tanto as salas de AAA quanto as 
salas de pesquisa possuem acesso à pátios externos, onde pode-
rão ser realizadas interações com os animais ao ar livre. Ainda no 
primeiro pavimento, temos uma área externa coberta semi priva-
tiva onde as pessoas poderão utilizá-las da mesma maneira que o 
solário 1 em dias de chuva.
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O segundo pavimento, assim como o primeiro, é dividido em duas 
partes que não se conectam - a não ser estruturalmente. A pri-
meira parte é o segundo nível do terraço jardim mencionado ante-
riormente, o qual propõe uma continuidade do entorno e oferece 
áreas de lazer livre para a população. A segunda parte resume-se 
exclusivamente à áreas veterinárias, as quais serão descritas no 
capítulo “Edifício veterinário” por conta de sua complexidade.
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O terceiro pavimento, além de contar com o abrigo de caixa 
d’agua, possui painéis de energia solar.
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QUARTO PAVIMENTO
O quarto pavimento possui apenas o abrigo das caixas d’água do 
edifício B.
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8.4 TIPOLOGIA HABITACIONAL

Os alojamentos dos animais são apresentados em módulos 
habitacionais e encontram-se separados de acordo com as 
características e necessidades dos animais abrigados. Pri-
meiramente eles são divididos em módulos individuais e 
módulos coletivos. Os módulos individuais são necessários 
para aqueles animais que não possuem uma sociabilidade 
adequada para a vida em grupo. Esse ambiente deve ser 
relaxante e proporcionar um refúgio à esses animais, atra-
vés de fechamentos visuais entre eles e barreiras acústicas. 
Os módulos coletivos, em geral com capacidade para até 
13 animais, também devem proporcionar locais de refúgio 
para garantir o bem estar daqueles animais que não se en-
contram temporariamente em um estado sociável ou se en-
contram de alguma forma ameaçados pelo grupo. O módulo 
habitacional dos gatos deve conter tamém caixa sanitária 
de fácil acesso para higienização e proporcionar diferentes 
níveis de altura para que os gatos possam exercer seus ins-
tintos (MARTHA SMITH, 2010). 
Aqueles que precisam de cuidados médicos estão localiza-
dos no edifício A, de modo a facilitar o atendimento vete-
rinário quando necessário. Os animais que possuem maior 
qualificação para serem utilizados na atividade assistida 
estão localizados no pavimento superior do edifício D, pró-
ximo às salas destinadas à atividade. No pavimento inferior 
do edifício D estão alojados aqueles animais que apresen-
tam menor tendência a serem adotados - seja por sua ida-
de, tamanho, estética ou comportamento. Portanto localizá-
-los logo junto à recepção de adoção é uma estratégia para 
que os visitantes notem-os primeiro do que o restante dos 
animais que possuem maior facilidade em serem adotados 
- como filhotes e animais dentro do padrão de estética da 
sociedade. No pavimento inferior do edifício F, estão lo-
calizados aqueles animais que demonstram certo nível de 
estresse, necessitando assim de um espaço mais privativo e 
distante do fluxo. No pavimento superior do edifício F estão 
os animais que possuem boa sociabilidade com humanos e 
grande adaptação à grandes fluxos de pessoas - geralmente 
filhotes ou animais que sofreram traumas. Para não inter-
ferir na estratégia de estimular a adoação dos animais do 

edifício D, os módulos habitacionais do edifício F não possuem 
acesso visual para quem está caminhando em direção à recep-
ção de adoção.
Já os gatos, animais que costumam assustar-se com maior fre-
quência por causa do fluxo de pessoas e que necessitam de es-
paço vertical, estão alojados no edifício E, o qual se integra, 
através da área externa, com o pavimento superior do edifício 
B. O edifício E localiza-se mais distante do fluxo dos visitantes 
mas ainda de modo visível e acessível para que a distância não 
se torne um impecílio no estímulo à adoção desses animais. 
O solário principal dos felinos possuirá vegetação e níveis de 
modo a simular uma pequena floresta. 
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A disposição dos módulos foi projetada de modo a obter o 
melhor aproveitamento do espaço e facilitar o acesso para 
limpeza - atividade que acontecerá com bastante frequên-
cia. Entre os módulos habitacionais coletivos e os indivi-
duais, haverá fechamento visual para evitar o estresse dos 
animais que já possuem como característica a não sociabi-
lidade - assim como acontecerá com o restante das paredes 
do módulo individual. 
É importante ressaltar que todos os módulos habitacionais 
visam o conforto do animal e o estimulo à adoção. Portanto 
todos contam com iluminação natural, sistema de ventila-
ção industrial, acesso às necessidades básicas - alimenta-
ção e evacuação, acesso à solários, calhas de drenagem e 
materiais de fácil higienização e manutenção. Além disso, 
todos contam com equipamentos e mobiliários que estimu-
lando a adoção. Para possibilitar a flexibilidade de uso dos 
módulos habitacionais, suas divisões serão de portas roll-
-on automáticas em aço galvanizado, permitindo a expan-
são ou retração do espaço conforme determinada deman-
da e permitindo variada configuração do alojamento. Cada
módulo contará com uma placa de identificação do grupo
animal, diferenciando aqueles que se encontram para ado-
ção e aqueles que estão usufruindo do serviço de hotel ou
creche. Todos os módulos habitacionais serão elevados a
50 centímetros do piso comum, para facilitar a visibilidade
dos visitantes, estando assim mais próximos do nível dos
olhos.  Além disso, aqueles módulos que se encontram dis-
tantes do solário, contarão com rampas inclinadas a 40%
para acesso ao solário. Essa porcentagem é baseada em
estudos apresentados pela associação ortopédica dos EUA
e  testes realizados pelo site Pet Escadas (PET... 2019).
Todos os módulos habitacionais devem garantir o conforto
acústico e térmico - que será feito através dos vidros du-
plo laminados e das paredes de sistema drywall com telhas
metálicas termoacústicas de aço galvanizado e lã mineral.
Além disso, para assegurar o controle de doenças, a venti-
lação dos módulos habitacionais ficará por conta do siste-
ma de exaustor industrial. Essa estratégia se torna a mais
adequada ao caso, onde têm-se a necessidade da troca de
ar dentro dos módulos, mas ao mesmo tempo, o bem estar
animal se torna um fator limitante para a utilização da

ventilação natural, uma vez que pode trazer problemas res-
piratórios e ser desconfortável quando em grande quanti-
dade como acontece no município. Outro fator que leva ao 
uso de exaustor industrial é a necessidade de isolamento 
acústico nos módulos habitacionais.
Através dos sentidos básicos dos animais foi possível pro-
jetar ambientes atrativos e cofortáveis para eles. Os prin-
cipais elementos arquitetônicos utilizados para isso foram: 
• Revestimento de corda, pelo e papelão nos mobiliários
dos gatis, para que assim possam a iar suas unhas;
• Caixas de areia e piscina de bolinhas para
cachorros, para que esses possam esconder objetos e
cavar para achá-los;
• Chafariz de água para cachorros;
• Revestimento translúcido para que os cachorros possam
se entreter com a movimentação de pessoas;
• Mobiliário com projeto exclusivo para alimentação dos
gatos, de modo a tornar o simples ato interessante.

Revestimento de corda

Negativo ligado ao pote de ração 
para armazenamento da comida

Armazenamento de água 
ligada à fonte

Cabos de aço com 
função de evitar a 
dispersão das bolas 

Patamares de acesso ao 
brinquedo e abrigo do 
ralo

VENTILAÇÃO INDUSTRIAL





8.5 EDIFÍCIO VETERINÁRIO

Em virtude das necessidades específicas demandadas pe-
las áreas médico-veterinárias, essas foram reunidas no edi-
fício A, que localiza-se próximo aos edifícios B, D e E e fica 
anexo ao edifício C. Apesar da ligação, o acesso ao edifício 
A é limitado, visto que os únicos ambiente acessíveis ao 
público são as recepções de animais resgatados e a área de 
higiene e estética animal. Esse edifício, além de localizar-
-se em área mais isolada do terreno, possui acesso externo 
direto para automóveis no subsolo, facilitanto acessos de 
emergência médica e descarga de produtos. Mais ao norte 
do edifício, distante dos abrigos para animais saudáveis, 
estão as áreas que requerem isolamento, sendo elas: módu-
los habitacionais de isolamento, sala de eutanásia e unida-
de de conservação de corpos. Essas áreas possuem pressão 
negativa através de antecâmaras Air Lock - que permitem a 
descompressão, de modo a conduzir o ar contaminado para 
fora do edifício (MARTHA SMITH, 2010).
Os módulos habitacionais de isolamento possuem acesso 
à um solário aos fundos, onde encontra-se um tanque de 
lavagem para a higienização desses animais doentes. Além 
disso, os exames e tratamentos à esses animais podem ser 
realizados na sala de eutanásia. Essa sala possuí acesso 
direto à unidade de conservação de corpos mortos, afim de 
evitar o mau estar dos usuários e facilitar aspectos higiêni-
cos. A sala de conservação localiza-se próxima ao elevador 
que encaminha ao subsolo, facilitando sua retirada pelos 
órgãos responsáveis. Ao sair dessa área de isolamento, é 
preciso ainda passar pela sala de antissépsia, onde é rea-
lizada a esterelização e higienização pessoal. Essas estra-
tégias evitam a circulação desses animais debilitados, di-
ficultando a disperção de doenças para a área dos animais 
saudáveis (MARTHA SMITH, 2010). Ligando-se à sala de 
antissépsia estão os módulos habitacionais de quarentena, 
onde serão abrigados aqueles animais que possuem his-
tórico de saúde desconhecido. Ali, eles serão observados 
em relação à manifestação de doenças. Caso apresentem 
alguma patologia, serão direcionados à área de isolamento, 
caso contrário serão encaminhados aos módulos habita-
cionais comuns. A área de quarentena também possui

solário próprio e deve ser também um local que estimule o re-
laxamento, de modo a não contribuir para uma queda de imu-
nidade do animal causada pelo estresse (MARTHA SMITH, 
2010). Na zona central do pavimento térreo do Edifício A, está 
a recepção de animais resgatados em estado normal de saú-
de. A recepção deve ser leve e relaxante, uma vez que tanto 
o animal quanto o visitante chegam em estado de estresse ao 
Centro. Além disso, devem apresentar local para abrigo dos ani-
mais que estão esperando atendimento.  Com ligação direta à 
triagem, ali serão coletadas as informações existentes sobre o 
animal e explicados ao resgatante os procedimentos que serão 
realizados com esse animal. A área de triagem, possui módulos 
habitacionais temporários, onde os animais aguardam pela tria-
gem - exames iniciais para detecção de doenças e característi-
cas importantes. Essa área deve contar também com geladeira 
para armazenamento de vacinas e medicamentos e armário para 
armazenamento de ferramentas médicas e outros. Deve ser um 
local preparado para receber os animais que encontram-se em 
condições de estresse, e proporcionar a esses um ambiente que 
contribua para o relaxamento e adaptação ao novo ambiente 
(MARTHA SMITH, 2010). A partir dali, o animal poderá ser 
encaminhado à área de adoção - quando apresentar histórico 
de saúde conhecido, recuperação - quando apresentar algum 
ferimento ou qualquer outra condição que requer recuperação 
física, quarentena - quando apresentar histórico de saúde des-
conhecido, isolamento - quando apresentar alguma doença, ou 
eutanásia - quando o animal não possuir cura e for a melhor 
opção para o seu bem estar. Anexo à recepção estão as área de 
banho, tosa e estética, onde o visitante que trouxe o animal res-
gatado pode acompanhar sua transformação, tornando o regate 
um ato ainda mais gratificante. Essa abertura visual pode ser in-
teressante ainda para atividades educacionais, onde as pessoas 
podem aprender sobre o processo de higienização dos animais, 
afim de capacitá-las para realizar o procedimento em casa, di-
minuindo assim as despesas com o seu animal doméstico. Essas 
três áreas - banho, tosa e estética, devem possuir também uma 
área para a realização da atividade de modo mais privado, visto 
que essas atividades podem ser extremamente estressantes para 
alguns animais. E por fim estão a área de preparo de insumos de 
limpeza e a área de preparo de alimentos animais, contendo os 
equipamentos necessários e localização estratégica de modo a

facilitar as atividades. A área de preparo dos alimentos e a 
área de limpeza devem estar localizados próximo aos alo-
jamentos, portanto serão implantadas tanto no edifício A 
quanto no edifício F. A área de limpeza do edifício A con-
tará ainda com um espaço externo para limpeza de itens 
como gaiolas. A higienização e lavação de materiais como 
tecidos, será feita de maneira terceirizada. O primeiro pa-
vimento do Edifício A, oferece, assim como o pavimento 
térreo do Edifício B, espaço livre para diferentes ativida-
des cobertas. No segundo pavimento do edifício A, junto à 
área clínica, estão os módulos habitacionais dos animais 
que precisam de cuidados médicos, de modo a facilitar o 
monitoramento e o atendimento veterinário quando neces-
sário. São elas: área de recuperação e a área de mater-
nidade. Ambas devem ser relaxantes, promover o acesso 
facilitado às necessidades básicas, apresentar sistema de 
aquecimento e evitar o contato direto entre animal e o piso 
- ambos serão feitos através do piso radiante.  Além dis-
so, esses ambientes devem estar distantes visualmente dos
visitantes, de modo a evitar o estresse desses animais. Na
área clínica têm-se a sala de exames, sala de preparo dos
pacientes, sala de radiografia, sala de ultrassonografia, sala
de internação, sala cirúrgica, sala de esterilização de ma-
teriais e sala de antissépsia. As cinco primeiras citadas de-
vem ser relaxantes, visto que suas atividades apresentam
grande estresse ao animal. A sala cirúrgica deve conter to-
dos os equipamentos necessários para a atividade, possuir
cantos e quinas abauladas, as janelas devem apresentar
tela de proteção à animais da fauna sinantrópica nociva e
o acesso deve ser feito através da sala de antissépsia. Já a
sala de radiogafia deve possuir paredes com proteção con-
tra Raio-X, conter os equipamentos necessários e obedecer
a distâncias mínimas entre esses e as paredes. Além disso
ele deverá ser acessado através da sala de preparo de pa-
cientes. Junto a essa área, estão as salas de processamento
de imagem e sala de interpretação de laudos. A primei-
ra deverá apresentar pressão positiva - que será realizada
através de antecâmara Air Lock, e possuir vedação contra
luz natural e artificial.



8.6 DETALHES TÉCNICOS GERAIS

ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Próximo ao Edifício F, logo na entrada do Centro de Acolhi-
mento, está o abrigo de resíduos sólidos. De acordo com a 
Resolução RDV N° 306 da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária, o abrigo para resíduos sólidos deve ser constru-
ído externo ao edifício, com acesso facilitado para coleta. 
Deve possuir pelo menos uma área para resíduos do grupo 
A e do grupo E e uma área para resíduos do grupo D. Os 
grupos são definidos da seguinte maneira:
• Grupo A: resíduos com a possível presença de agentes
biológicos que, por suas características, podem apresentar
risco de infecção;
• Grupo B: resíduos contendo substâncias químicas que
podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio am-
biente, dependendo de suas características de inflamabili-
dade, corrosividade, reatividade e toxicidade;
• Grupo C: quaisquer materiais resultantes de atividades
humanas que contenham radionuclídeos em quantidades
superiores aos limites de isenção especificados nas normas
do CNEN e para os quais a reutilização é imprópria ou não
prevista;
• Grupo D: resíduos que não apresentem risco biológico,
químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, po-
dendo ser equiparados aos resíduos domiciliares;
• Grupo E: materiais perfurocortantes ou escarificantes.
Considerando que no Centro de Acolhimento podem ocor-
rer o descarte de vacinas, resíduos resultantes da atenção
à saúde de animais, resíduos de desinfetantes, efluentes
de processadores de imagem (reveladores e fixadores), re-
jeitos radioativos provenientes de laboratórios de análises
clinicas e radioterapia, papel de uso sanitário, lâminas de
bisturi, entre outros, o abrigo de resíduos sólidos deve ser
apto a receber todos os grupos citados anteriormente.
Os resíduos provenientes de campanha de vacinação e
atividade de vacinação em serviço público de saúde, re-
presentando o grupo A, serão recolhidos e devolvidos às
Secretarias de Saúde. O restante deve ser acondicionados
conforme norma de caracterização de cor. Os resíduos do
grupo B, provenientes da radiologia, devem ser

e desinfecção (BRASIL, 2004). Portanto, o abrigo de re-
síduos sólidos e a  área destinada para sua limpeza se lo-
calizarão ao lado do edifício F, com fácil acesso externo à 
coleta. 

BANHEIROS
O Centro de Acolhimento contará com 3 conjuntos de ba-
nheiros disponíveis para os visitantes - 2 no edifício C e 1 
no edifício F. De acordo com o Código de Obras do Muni-
cípio de Florianópolis, o complexo deve contar com 1 vaso 
sanitário e 1 lavatório para cada 20 pessoas, se conside-
rarmos que os edifícios se classificam como “serviços de 
saúde com internação” ou “outras destinações”. Portanto, 
considerando o número máximo de 300 visitantes, o com-
plexo deverá ter no total um número de 15 banheiros, divi-
didos por sexo. Além disso, ele deverá ter ainda pelo menos 
1 banheiro acessível (FLORIANÓPOLIS, 2000). 

RESERVATÓRIOS DE ÁGUA
Para o dimensionamento dos reservatórios de água, foi uti-
lizado uma aproximação de característica de uso, de acordo 
com a NBR 5626 (ESCOLA... 2019). Visto que os animais, 
apesar de não tomarem banho todos os dias, precisam ter 
seus módulos habitacionais higienizados diariamente, po-
demos considerar equivalente o consumo médio de litros 
por dia por animal, equivalente a uma pessoa em sua re-
sidência, ou seja, de 150l/dia. Portanto os reservatórios de 
água devem atender a dois dias de consumo de aproxima-
damente 24000 litros, resultando em duas caixas da água 
de 20000 litros. As cisternas pluviais serão de 5000  litros.

ELEVADORES
Os elevadores serão hidraulicos, com capacidade para 8 
passageiros cada (SCHINDLER, 2019).

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA 
Para as saídas de emergência foram consultadas normas 
técnicas do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina 
e, em função da falta de informação específica para casos 
de alojamento de animais domésticos e clínicas veteriná-
rias, foi utilizada a norma técnica do Corpo de

 encaminhados para o Aterro de Resíduos Perigosos-Classe I. 
Os rejeitos radioativos do grupo C, deverão ser armazenados 
conforme norma de cor e material do saco, até o decaimento do 
elemento radioativo, quando poderão então ser descartados. Os 
resíduos do grupo D devem ser separados de acordo com o seu 
tipo como determina a a Resolução CONAMA nº. 275/2001. Os 
materiais perfurocortantes do grupo E devem ser descartados 
separadamente, no local de sua geração. Os resíduos orgâni-
cos serão direcionados à área de compostagem, no subsolo. Já 
as fezes dos cachorros e gatos serão direcionados ao sistema 
de esgotamento sanitário público através dos ralos (HORA... 
2019)/ (PREFEITURA... 2019). Como a área médica veteriná-
ria, responsável pelos resíduos do grupo A, B e C, possuirá uma 
demanda reduzida por não ter atendimento ao público, pode-
mos considerar que a sua geração de resíduos também será pe-
quena. Em Florianópolis, segundo levantamento realizado pela 
Comcap, uma pessoa em sua residência gera em média 1,14 kg/
dia de resíduo, sendo 35% orgânicos, 22% rejeitos e 43% reci-
cláveis secos (PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS, 2019). Se 
estimarmos que o fluxo de visitantes no Centro de Acolhimento 
será de 100 a 300 pessoas, temos uma média de 230 kg de re-
síduos por dia.Visto que, desses 230 kg, em torno de 69kg, pro-
venientes dos rejeitos animais, serão direcionado ao sistema de 
esgoto, e que não haverá comercialização de alimentos orgâni-
cos no Centro, podemos considerar para o projeto, que o volume 
de resíduos gerados a serem descartados será de aproximada-
mente 130 kg por dia. Esse volume, de acordo com a Resolução 
RDV N° 306 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pode 
ser atendido pelo abrigo reduzido exclusivo. O piso e as paredes 
serão revestidas com pintura epóxi, e as aberturas para ventila-
ção deverão ter pelo menos 1/20 da área de piso e tela de prote-
ção contra insetos. A porta deverá ter proteção contra roedores e 
vetores e canaletas de escoamento de águas servidas direciona-
das para a rede de esgoto do estabelecimento com ralo sifonado 
com tampa. Deve ter localização tal que não abra diretamente 
para a área de permanência de pessoas e dando-se preferência 
a locais de fácil acesso à coleta  externa. Suas aberturas devem 
ter no mínimo 10x20 centímetros e estar, uma a 20 centímetros 
do chão e outra a 20 centímetros do teto. Essas aberturas podem 
dar para áreas internas da edificação. O abrigo de resíduos deve 
possuir área específica de higienização para limpeza 



Bombeiros Militar de Goiás para classificação das edifi-
cações do Centro de Acolhimento. Segundo tal norma, o 
complexo se classifica como serviço de saúde e institucio-
nal (GOIÁS, 2014) - o que equivale na Instrução Normati-
va n°009 do CBMSC à edificação hospitalar e laboratorial 
(SANTA CATARINA, 2006). Portanto, têm-se de acordo 
com a norma:

Os edifícios A, B, C, D e F, que interligam-se entre si e pos-
suem até 4 pavimentos, devem oferecer pelo menos 2 esca-
das do Tipo II - Escada Protegida - como saída de emergên-
cia, podendo essas serem pré-moldadas de concreto com 
perfil de aço exposto, desde que estejam de alguma forma 
protegidos contra o fogo por duas horas. A Escada Protegi-
da é uma escada ventilada envolta por paredes resistentes 
ao fogo e dotada de portas corta-fogo. Suas janelas esta-
rão situadas em todos os pavimentos, na caixa da escada, 
com abertura para o espaço livre exterior da edificação e 
obdecendo os requisitos da Instrução Normativa n° 009. 
No pavimento térreo, a porta corta-fogo contará com vene-
ziana para ventilação permanente inferior, obedecendo à 
área mínima de 1,20m². No término superior existirá um 
alçapão de alívio de fumaça, obedecendo a área mínima 
de 1,00m² e as indicações da Art. 236 da NSCI (SANTA 
CATARINA, 2006). 

Além disso, o complexo deverá ter ainda, de acordo com as 
Normas de Segurança contra Incêndios do CBMSC, siste-
ma preventivo por extintores, sistema hidráulico preventi-
vo, pára-raios, sinalização que auxilie o abandono do local, 
detector de incêndio, iluminação de emergência e sistema 
de alarme (SANTA CATARINA, 1994). 

ESTACIONAMENTO E ACESSOS
De acordo com a análise do Plano Diretor em relação à ofer-
ta de estacionamento, o Complexo deveria dispor de pelo 
menos 64 vagas para automóveis e 82 vagas para bicicletas 
e motocicletas separadamente, a partir da combinação de 
similaridade de usos existentes na norma. Uma vez que essa 
previsão é feita somando-se os usos, e que esses usos são 
escolhidos a partir de uma similaridade parcial, essa apro-
ximação resulta em uma estimativa total de vagas bastante 
descrepante da tendência usual do Centro de Acolhimento. 
Por exemplo, o petshop PETZ, que apresenta a mesma esti-
mativa de frequência de público considerada para o Com-
plexo, possui em torno de 30 vagas e raramente apresenta 
lotação máxima. Visto ainda que o Centro de Acolhimento 
para Animais Domésticos é uma fundação que não visa fins 
lucrativos e incentiva meios sustentáveis e harmônicos com 
a natureza, o investimento em um subsolo maior do que o 
essencial se torna um ato desnecessário e pouco benéfico 
à causa. Além disso, baseando-se em exemplos de grandes 
serviços do entorno como a TOKSTOK, a BALAROTI e a 
CASSOL, é possível notar que todos eles apresentam esta-
cionamentos ociosos na maior parte do tempo, o que põe 
em discussão nossas normas atuais de dimensionamento 
dos estaciomentos. A partir de análise das possibilidades 
existentes de estacionamento nas proximidades, conclui-
-se que o entorno possui capacidade suficiente para su-
prir, além de sua demanda original, a demanda estipulada
pelo Plano Diretor, do Centro de Acolhimento. Essa oferta
de vagas disponibilizadas no entorno resume-se ao Floripa
Shopping, que possui 1100 vagas de garagem (CLUBE...
2019), e às ruas Congonhas, Príncipe e Coimbra - que pos-
suem capacidade para aproximadamente 150 vagas. Com
isso, as vagas ofertadas pelo Complexo destinarão-se prio-
ritariamente à funcionários, adotantes, portadores de

 necessidades especiais e idosos. As vagas destinadas aos 
deficientes físicos e visuais deverão corresponder à 2% do 
total de vagas e aquelas destinadas à idosos deverão ser 
equivalentes à 5% do total de vagas (ND+, 2018), tota-
lizando portanto 2 vagas para deficientes e 4 vagas para 
idosos. Já as vagas destinadas aos funcionários e adotantes 
totalizarão 37 vagas - sendo 5 para adotantes, 20 para fun-
cionários e 12 para motos. Essas 5 vagas priorizadas aos 
adotantes representarão também o estacionamento rotativo 
para visitantes estipulado pela lei complementar da Pre-
feitura de Florianópolis (FLORIANÓPOLIS, 2007).  Além 
disso o Centro de Acolhimento disponibilizará 80 vagas 
para bicicletas. 
A área de embarque e desembarque se localizará logo na 
entrada do complexo e a área destinada à táxi se localizará 
na rua Timbaúba.
O acesso de veículos ao Centro de Acolhimento será reali-
zado pela Rua Timbaúba. Dentro do complexo, de acordo 
com o Código de Obras de Florianópolis, a circulação de 
veículos poderá ser realizada em uma única faixa quando 
sua demanda não for maior do que 50 veículos. á o acesso 
ao estacionamento será realizado através de duas faixas. 
Além disso, a faixa de circulação deverá apresentar pelo 
menos 3,50m de largura e de altura livre - para permi-
tir a passagem de caminhões - e declividade máxima de 
12%. Visto que o subsolo possuirá apenas 2,55 de altura 
em determinados pontos, o acesso à caminhões será feito 
de modo parcial. 

Tabela retirada da Instrução Normativa n°009 do CBMSC. 
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